PASSAGEM DE ANO
2022-2023
TEMPO PARA ESTARMOS JUNTOS

PROGRAMA ESPECIAL DE FIM DE ANO
30 Dezembro 2022 - 02 Janeiro 2023

A música ambiente ouve-se bem, e que bom que é o próprio
ambiente. Velas pequeninas iluminam o cenário, a pessoa sentada
à minha frente é exatamente quem eu escolhi sem convidar. Os
pratos vão rodando as conversas intermináveis. O copo está
sempre meio cheio. O final é feliz porque o céu tem muito mais
estrelas do que nos outros dias.
Aqui há tempo para simplesmente estar, respirar e apreciar as
coisas simples e boas da vida. Nesta passagem d'ano, deixamos o
convite para se juntar a nós. Traga todos os seus mais queridos.
Que haja sempre tempo para estarmos juntos a celebrar a vida.
Criámos um programa para toda a família, uma celebração em
grande à volta das coisas mais simples. Haverá tempo para
explorar, criar ou simplesmente estar e apreciar a natureza que
nos rodeia.
Pode optar por ficar uma, duas ou três noites, haja tempo,
porque haverá sempre algo de novo a descobrir. Ficamos à sua
espera para a celebração!

SEXTA, 30 DEZEMBRO
19H00 - 19H30 - BOAS VINDAS COM VINHOS DA MATINHA
O início da celebração será marcada pelo brinde com os
vinhos da Matinha, que nos têm acompanhado em muitos
momentos felizes, e este não será excepção.

19H30 - 21H00 - JANTAR - RESTAURANTE MESA
Uma ementa local e sazonal, o mais honesta possível.
Enchemos a sala de calor e boa disposição. Reconfortamos o
corpo com comida deliciosa. Chegamos a casa.

A partir das 20H00 - NOITE DE CINEMA PARA CRIANÇAS
Gostamos de os ver correr lá fora, mas de vez em quando,
quando já faz frio, preferimos trazer as gargalhadas para
dentro de casa. Instalamo-nos na sala, ligamos o grande ecrã
e trazemos as pipocas. Vai começar a sessão.

Para mais informações, dúvidas ou marcações poderá contactar-nos por
e-mail: reservas@herdadedamatinha.com ou telefone: +351 933 739 245

SÁBADO, 31 DEZEMBRO
08H30 - 13H00 - BRUNCH - RESTAURANTE MESA
O Pequeno-Almoço da nossa casa, mas até mais tarde e com
pratos quentes adicionais para alimentar bem a preguiça.

11H00 - WORKSHOP DE BOLACHAS FESTIVAS PARA CRIANÇAS
Mãos na massa e muita vontade de criar bolachas deliciosas
neste workshop para os mais pequenos.

14H00 - PASSEIO PELA HERDADE EM FAMÍLIA
Óptima oportunidade de ficar a conhecer os cantos à casa.
Chamamos os cães, visitamos os cavalos e levamos milho
para as galinhas. Espreitamos os legumes da época na horta
e apontamos os melhores trilhos. Há muito para conhecer.

15H00 - LANCHE EM FAMÍLIA
Regressamos a casa, ao quentinho das lareiras e temos um
chá quentinho à nossa espera. Deliciamo-nos com as
bolachas feitas de manhã e com o bolo quentinho que sai da
cozinha.

18H00 - INÍCIO DA FESTA PARA AS CRIANÇAS
É dia de festa e os mais pequenos celebram. A diversão
começa numa das salas da Matinha e não vai ter fim durante
a última noite do ano. Tatuagens Glitter, Jogos com música,
Atelier de magia, Modelagem de balões, Mesa de desenhos e
muito muito mais. Até à meia noite.

18H00 - MÚSICA - ANIMAÇÃO COM DJ
Enchemos a Matinha de boa disposição e vida. Dançamos ao
som de boa música. É em alegria que vamos iniciar a festa
logo às 18h00 e celebrar pela noite dentro.

19H30 - COCKTAIL DE FIM DE ANO
A contagem decrescente para a meia-noite começa no bar da
Matinha. Já ao som de boa música, damos início à festa. De
copo na mão celebramos a vida. Comecemos com um brinde!

20H00 - JANTAR BUFFET - RESTAURANTE MESA
Senta m o s a f a mília e os amigos à mesa. Partilhamos
histó r i a s e p r a t o s que remetem a tradições familiares da
nossa e q u i p a , n um jantar buffet m uito especial.

Para mais informações, dúvidas ou marcações poderá contactar-nos por
e-mail: reservas@herdadedamatinha.com ou telefone: +351 933 739 245

SÁBADO, 31 DEZEMBRO
23H30 - DESPEDIDA DE 2022 JUNTO À FOGUEIRA
Reflectimos no ano que está a terminar. Colocamos
intenções. Usamos a magia do fogo para queimar tudo
aquilo que não queremos continuar a carregar no ano novo,
que estará prestes a começar.

00H00 - CELEBRAÇÃO E BRINDE AO ANO NOVO
À volta do fogo e das nossas intenções, brindamos ao ano
novo! Entramos em 2023 com energias renovadas e prontos
para celebrar ainda mais a vida.

01H00 - 02H00 - CEIA E ENCERRAMENTO DA FESTA
Reconfortamos o estômago e damos o último pézinho de
dança. Não podemos prometer o céu, mas há milhões de
estrelas que brilham por cima de nós quando anoitece.
Corações e desejos ao alto!

DOMINGO, 01 JANEIRO
08H30 - 13H00 - BRUNCH - RESTAURANTE MESA
Pequeno-Almoço prolongado e sem pressas.
adicionais reconfortantes e perfeitos para
merecido depois da festa.

Com pratos
o descanso

14h30 - TARDE DE CINEMA PARA CRIANÇAS
O descanso dos pequenos guerreiros (e dos pais) depois da
festa do dia anterior. Só mais uma vez, ligamos o grande ecrã
para uma tarde de diversão no quentinho da Matinha. Já
cheira a pipocas!

16H30 - 18H00 - LANCHE DA TARDE
O conforto de um chá quente e de um bolo acabado de fazer.
A simplicidade dá aconchego, os recantos da Matinha
oferecem o colo para uma tarde reconfortante e tranquila.

19H30 - 21H00 - JANTAR - RESTAURANTE MESA
Menos festivo que o jantar da véspera é certo, mas
igualmente delicioso, sazonal e local. Uma bela forma de
terminar o primeiro dia do ano.

Para mais informações, dúvidas ou marcações poderá contactar-nos por
e-mail: reservas@herdadedamatinha.com ou telefone: +351 933 739 245

VALORES DO PROGRAMA
PROGRAMA DE 1 NOITE
Noite de 31 de Dezembro - A partir de 534,00 € para 2 pessoas*
Inclui: Alojamento na Tipologia selecionada. Welcome Amenity. Cocktail de Passagem de Ano.
Jantar de Passagem de Ano. Animação e Entretenimento. Ceia. Brunch de dia 01.
Atividades para Crianças incluídas na agenda.

PROGRAMA DE 2 NOITES
Noites de 30 e 31 de Dezembro - A partir de 769,00 € para 2 pessoas*
Inclui: Alojamento na Tipologia selecionada. Welcome Amenity. Cocktail de boas vindas dia 30.
Jantar de dia 30. Brunch de dia 31. Cocktail de Passagem de Ano. Jantar de Passagem de Ano.
Animação e Entretenimento. Ceia. Brunch de dia 01. Atividades para Crianças incluídas na agenda.

OU
Noites de 31 de Dezembro e 01 de Janeiro - A partir de 769,00 € para 2 pessoas*
Inclui: Alojamento na Tipologia selecionada. Welcome Amenity. Cocktail de Passagem de Ano. Jantar de
Passagem de Ano. Animação e Entretenimento. | Ceia. Brunch de dia 01. Lanche da tarde de dia 01.
Jantar de dia 01. Brunch de dia 02. Atividades para Crianças incluídas na agenda.

PROGRAMA DE 3 NOITES
Noites de 30 de Dezembro a 01 de Janeiro - A partir de 933,00 € para 2 pessoas*
Inclui: Alojamento na Tipologia selecionada. Welcome Amenity. Cocktail de boas vindas dia 30. Jantar
de dia 30. Brunch de dia 31. Cocktail de Passagem de Ano. Jantar de Passagem de Ano. Animação e
Entretenimento. Ceia. Brunch de dia 01. Lanche da tarde de dia 01. Jantar de dia 01. Brunch de dia 02.
Atividades para Crianças incluídas na agenda.

ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMA
Massagens e Tratamentos disponíveis no PAZ Wellness no dia 31 de Dezembro
mediante marcação prévia. Contacte-nos para mais informações.
* Valores de referência para alojamento em quarto duplo na Tipologia Old House. Para outras
tipologias e ocupações por favor contacte-nos ou visite o nosso website.

IVA e taxas em vigor incluídas nos valores apresentados neste programa

TEMPO PARA ESTARMOS JUNTOS
2022 - 2023
Entre no ano novo com energias renovadas na Herdade da
Matinha. Este é um lugar especial em pleno parque natural da
Costa Vicentina, ladeado pela serra, em terreno fértil de
valores essenciais.
A felicidade espreita entre as folhas e o tempo corre devagar.
Deixe para trás o que já foi, venha e celebre connosco todo o
potencial que o ano de 2023 irá trazer.

reservas@herdadedamatinha.com | +351 933 739 245
www.herdadedamatinha.com

