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Enoturismo a
visitar em Grândola

Localizada no coraçãodeGrân-
dola, ASerenada Enoturismo
disponibiliza quatro quartos
e duas suítes, ideais para quem
querprivacidade e tranquilidade.
O pequeno-almoçobuffet tem
produtos regionais e iguarias
caseiras, feitas comprodutos da
herdade. Conta ainda compiscina,
biblioteca, varanda e terraçopano-
râmico. Comose nãobastasse,
temumaprodução vitivinícola
de excelência. Das 18 castas, oito
tintas e dez brancas, produzem
quatro vinhos brancos e dois
vinhos tintos que valeramprémios
nacionais e internacionais.

BTL promove
startups de turismo

ABTL–Feira Internacional de
Turismo, que se realiza de2 a6
demarçona FIL, volta a investirna
promoçãodas startupsnacionais
dedicadas aprojetos turísticos.
Aorganizaçãoprevêaparticipação
decerca de90novosprojetos.

Neste Dia de São Valentim,
o luxo bate à porta do Pestana

Palace Lisboa Hotel & National
Monument, com a proposta de um
jantar privado romântico numa suí-
te real de um palácio do século XIX,
com direito a butler service.

O Grupo Hotéis Real convida a ce-
lebrar o São Valentim até 15 de feve-
reiro. Na Grande Lisboa, os hotéis
Grande Real VillaItáliaHotel & SPA,
Hotel Real Palácio, Hotel Real Par-
que e Hotel Real Oeiras criaram
um programa exclusivo, com jantar,
uma noite de alojamento, tratamen-
to VIP à chegada, late check-out e
estacionamento. O mesmo programa
também está disponível nos hotéis
Grande Real Santa Eulália Resort
& Hotel SPA e Real Marina Hotel
& SPA, no Algarve.
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Propostas não faltam
para celebrar o Dia
dos Namorados. Até
nós tivemos dificuldade
em escolher o melhor!

Deixe-se envolver pelo ambiente
romântico em Tróia, com o progra-
maSão Valentim do Aqualuz, que in-
clui tratamento VIP àchegada. O fim
de semana começa com uma garra-
fa de espumante, morangos e choco-
late, continua com o jantar românti-
co no dia 13 de fevereiro e conta com
pequeno-almoço buffet e acesso gra-
tuito ao Wellness Center.
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Na Quinta da Pacheca, o progra-
ma de São Valentim junta a gastro-
nomia ao romance. Os enamorados
são recebidos com um Porto, a 13 de
fevereiro. O chefCarlos Pires é o res-
ponsável pelo menu estimulante e a
animação ao vivo completa a festa.
No dia seguinte, há pequeno-almoço
buffet e late check-out.

ACercaDesignHouse nasce dafu-
são entre aremodelação de um solar
do século XVII e um design contem-
porâneo. Para o Dia dos Namorados
prepararam um programa com pe-
queno-almoço, jacuzzi interior, sur-
presa no quarto e sessão fotográfica
de 30 minutos (e entregade CD), jan-
tar romântico e check-out tardio.

A pensar em quem não tem par, o
hotel Evolution de Lisboa convida a
celebrar o Dia dos Namorados com
uma festa para todos os que são es-
quecidos nesta data: os solteiros! Na
sexta, 12, a festa pode começar cedo,
com um buffet de fusão de comida
asiática, das 19hàs 22h30 (€ 14) e pro-
longa-se das 23h às 2h, no bar do
lobby. Vai haver um DJ a animar a
noite, promoções de gins e uma car-
tomante. Quem quiser passar a noi-
te, os quartos duplos são desde €82.

Divirta-se na festa
de Carnaval do Ô Golf

Mesmoemcimadapraia, no litoral
oeste, encontra-seÔGolfMar,
umhotel quepropõe trêsnoitesde
festaemfamília.Deamanhãa9de
fevereiro, háumprogramaespecial
para foliões, comumabandaao
vivo,workshopseatividades.
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É impossível não relaxar no
Grande Real Villa Itália Hotel & SPA

Só para os mais
românticos!

O ambiente romântico de Tróia é uma das nossas sugestões, mas o amor também bate à porta no resto do País
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RYANAIR COM BILHETES
LISBOA-PORTO A €7,99

Este mês, a Ryanair disponibiliza voos entre Lisboa e Porto desde €7,99. A partir de dia 16,
uma viagem simples entre as duas cidades fica por menos de €10. E a ida e volta custa €15,98.
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