Segundas • Mondays

Terças • Tuesdays

10H I 60min | Sala de Amendoeiras

15H | Lobby

Yoga & Meditation

Workshop Artesanato Algarvio
Algarvian crafts Workshop

12H | 60min | À TERRA / Mesa do Chef

04.12 | 2h

Algarvian Superfood Workshop
Workshop de comida focado nos benefícios
dos superalimentos da região
Workshop focused on the benefits
of the region’s superfoods

€ 10 por pessoa • per person

Workshop de cana: papagaio de papel
Cane workshop: paper kite
11.12 | 2h

Experiência criativa com cana:
moinho de vento colorido
Creative experience with cane:
colorful windmill
18.12 | 2h

Portrait drawing class

Experiência criativa com palma:
conjunto miniaturas de
vassourinha e base
Creative experience with palm:
miniature set of broomstick
and base

€ 25 por pessoa • per person

€ 100 por grupo • per group

15H | 3h | Amendoeiras

Figure and Portrait Drawing
Guest Artists
Aula de desenho de retratos

(min. 6 pessoas • people)

Dias festivos no Vila Monte
Holiday Festivities

Natal • Christmas

24.12 | Jantar • Dinner
€ 47 por pessoa • per person

Quartas • Wednesdays
9H30 | 90min
Ponto de encontro: Lobby
Meeting point: Lobby

Passeio Dieta Mediterrânea
até Monterosa
Monterosa olive oil
& mediterranean route
Caminhada com partida do Vila Monte
até Monterosa com paragem nas
plantações de frutos.
Opção do pick-up
Walk from Vila Monte to Monterosa
with a stop at the fruit plantations.
Pick-up option

15H I Lobby

Essenciais de bem-estar
Winter Wellness essentials
Plantas que curam
Herbs for healing

1h

Vamos fazer pão?
Artesanal Bread Baking
Dias festivos no Vila Monte
Holiday Festivities
Natal • Christmas

Passagem de ano • New Year’s Eve
31.12 | Jantar • Dinner

10H | 60min | Sala de Amendoeiras

Caminhada histórica
Historical hike

By Janet Shook

Vinyasa Yoga

Mercado de Olhão com o Chef

Tibetan Bowls Sound Bath

13H I Mesa do Chef

Massagem de som com
taças tibetanas para
relaxamento profundo

Caminhada até Serra do Cabeço com
foco nos traços históricos na serra,
início no Vila Monte
Walk to Serra do Cabeço with a focus on
the historical features in the mountains,
beginning at Vila Monte

25.12 | Almoço • Lunch
€ 39.50 por pessoa • per person

€ 170 por pessoa • per person

€ 15 por pessoa • per person
18H

Vila Monte Cocktail

€ 30 por pessoa • per person

Olhão Market with the Chef

By Janet Shook

Cozinha ao vivo
Live cooking

Sound massage with tibetan
bowls for deep relaxation

€ 75 por pessoa • per person

€ 20 por pessoa • per person

22.12

17H | 60min.

15H I Lobby

Degustação de clássicos

16H
Apanha de fruta no Vila Monte
Fruit harvest at Vila Monte
Visita aos jardins do hotel com o Laurentino
para ver as plantas típicas da região
e apanhar a fruta da época.
Visit to the hotel gardens with Laurentino to
see the region’s native plants and
to pick some seasonal fruits

Conversas informais com castanhas
assadas e oradores da região que falam
sobre os Contos dos cientistas algarvios
Informal conversations about Tales of the
Algarve scientists with speakers from the
region and roasted chestnuts to accompany

(max. 6 pessoas • people)

Domingos • Sundays

9H | 60min

16H | 2h | Amendoeiras
€ 150 por grupo • per group

Sábados • Saturdays

10H | 60min | Sala de Amendoeiras

60min | 19H | Lobby
Tertúlias no Monte
Fireside Chats

Mindfulness Workshop

Sextas • Fridays

9H | 3h | Lobby

Honesty contrinution

(max. 6 pessoas • people)

16H I À TERRA

Quintas • Thursdays

Mercadinho de natal

Portuguese classics tasting

Christmas Market

Jantar • Dinner
19H00 | Laranjal

Leitura de inverno

Winter lecture dinner

Cozido à Portuguesa
Portuguese beef stew

€ 20 por pessoa • per person

Jantar • Dinner

Cabrito no forno
Roasted goat kit

€ 25 por pessoa • per person

06.12 | 60min
Para um Algarve mais sustentável
– o poder e o potencial da ciência
Towards a sustainable Algarve
– The power and potential of the sciences
Dra. Cristina Veiga,

Geóloga, Geoquímica e Doutorada em Estudos Ambientais
Geologist, Geochemist and Doctor in Environmental Studie

13.12 | 60min
Traços históricos encontrados
na identidade algarvia moderna.
Historical traces found in the
modern-day algarvian identity
Dra. Sandra Romba e Dr.º Hugo Oliveira,

Arqueólogos e diretores do Museu Municipal de Olhão
Archeologists and directors of the Municipal Museum of Olhão

20.12 | 60min
Mistérios científicos modernos do Algarve
Contemporary scientific mysteries
of the Algarve
Dra Cristina,

Bióloga e Professora na Universidade do Algarve,
Diretora do “Ciência Viva do Algarve”
Biologist and Professor at the University of Algarve,
Director of the “Ciência Viva do Algarve”

Para os hóspedes todos os dias
For in-house guest every night

21H00 • Cinema
17H00 • Hora do chá • Tea time

Atividades semanais gratuitas apenas hóspedes • Free weekly activities only for in-house guests

Natal e Passagem de Ano • Christmas and New Year’s Eve

As reservas devem ser feitas com 24 horas de antecedência. Programas sujeito a disponibilidade e condições meteorológicas.
Bookings should be made 24 hours in advance. Programs subject to availability and weather conditions.

