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experiência descrição 

Número min. de 

dias 

necessários 

antes da 

reserva 

local 
hora de 

início 
preço parceiro 

sessão 

fotográfica ao pôr-

do-sol 

• sessão fotográfica na piscina da herdade 

• vais receber todas as fotos da sessão, incluindo 10 fotos editadas 

• as fotos serão partilhadas com o endereço de e-mail que indicares. Terás 1 

mês para as descarregares 

sujeito a 

disponibilidade 

Herdade do 

Burrazeiro 

~2 h 

antes do 

pôr-do-

sol 

25€  
para o grupo 

Mariana 

saboreia um 

jantar caseiro 

• jantar típico cozinhado em casa para ti 

• opções de menu em 

https://www.herdadedoburrazeiro.com/packages/taste?lang=pt 

• a cozinha ficará limpa e a mesa posta 

• adiciona uma garrafa de vinho ao teu jantar 

• podes adicionar uma prova de vinhos em casa antes do jantar, às 18:00 (vê 

as opções da prova de vinhos abaixo) 

2 
Herdade do 

Burrazeiro 
18:00 

50€ 
para 2 pessoas 

  

+ 10€ 
por pessoa 

extra 

cozinheira 

e pastelaria 

local 

prova 

de 

vinhos 

basic 
• vinhos à prova: Monte do Zambujeiro branco e tinto 

• visita personalizada à adega 

8 
Quinta do 

Zambujeiro 

16:00 

(pode 

ser 

alterado) 

15€ 

por pessoa 

Quinta do 

Zambujeiro 
premium 

• vinhos à prova: Monte do Zambujeiro branco ou tinto e Terra do Zambujeiro 

branco ou tinto 

• visita personalizada à adega 

20€ 

por pessoa 

deluxe 
• vinhos à prova: Terra do Zambujeiro branco e tinto 

• visita personalizada à adega 

25€ 

por pessoa 

 

  

https://www.herdadedoburrazeiro.com/packages/taste?lang=pt
https://static.wixstatic.com/ugd/ac5d6f_0bcc566888e542499596a5d92644b6ef.pdf
https://goo.gl/maps/F8Awhu4MNYdWktXE9
https://goo.gl/maps/F8Awhu4MNYdWktXE9
http://www.quintadozambujeiro.com/wine-tourism-program/
http://www.quintadozambujeiro.com/wine-tourism-program/


 

Herdade do Burrazeiro welcome@burrazeiro.com 2 | 2 
 

experiência descrição 

Número min. de 

dias 

necessários 

antes da 

reserva 

local 
hora de 

início 
preço parceiro 

massagem 

relaxante 
• massagem relaxante de 50 minutos 8 

Herdade do 

Burrazeiro 

11:00 

(pode 

ser 

alterado) 

30€  
por pessoa 

Élia 

Ferreira 

passeio de btt 

• passeio de btt com guia com ponto de partida na Herdade do Burrazeiro 

• duração mínima de 2 horas 

• exige boa condição física 

8 
Herdade do 

Burrazeiro 

10:30 

(pode 

ser 

alterado) 

32,40€ 
por pessoa 

 

+ 16,20€ 
por pessoa por 

hora extra 

Ranch 

Novo 

Mundo 

batismo de cavalo 

• experiência de montar a cavalo durante 1 hora, partilhada entre os 

elementos do grupo 

• adequada para toda a família (não exige conhecimentos prévios de 

equitação) 

8 

Centro 

Hípico de 

Estremoz 

11:00 

(pode 

ser 

alterado) 

50€  
para o grupo 

Ranch 

Novo 

Mundo 

 

https://www.facebook.com/CTMEliaFerreira/
https://www.facebook.com/CTMEliaFerreira/
http://www.ranchdonovomundo.com/
http://www.ranchdonovomundo.com/
http://www.ranchdonovomundo.com/
https://goo.gl/maps/X6XNGcpTSPtHRtzt8
https://goo.gl/maps/X6XNGcpTSPtHRtzt8
https://goo.gl/maps/X6XNGcpTSPtHRtzt8
http://www.ranchdonovomundo.com/
http://www.ranchdonovomundo.com/
http://www.ranchdonovomundo.com/

