Programa Semanal

Visita Botânica

Segunda-feira 17h00

Actividade na Natureza: Show Cooking

O nosso hotel possui uma vasta área de espaços verdejantes, onde encontrará uma grande
diversidade de flora com algumas espécies indígenas da Floresta Laurissilva. Durante a visita
conhecerá um pouco mais sobre a nossa própria produção de legumes, de ervas aromáticas e
ainda das árvores de fruto. Uma outra parte da visita destina-se às nossas vinhas.

Terça-feira

17h00

Actividade na Natureza: Visita Botânica

Hora de Amassar – Pão Típico de Santana

Quarta-feira

11h00
11h00

Visita ao Hotel
Actividade: Hora de Amassar – Pão Típico de

Parte da tradição da comunidade local há várias decádas, o Pão de Santana confecionado com
batata doce, é uma das delícias que caracterizam este concelho. Acompanhe-nos, visite a
nossa padaria e participe na sua confeção.

17h00

Master Class de RUM

Quinta-feira

17h00

Actividade na Natureza: Hora Fitness

Sexta-feira

11:00
17h00

Visita ao Hotel
Actividade: Aula de Português

Santana

Master Class de RUM
O Engenho do Porto Cruz junta-se ao Hotel Quinta do Furão a fim de Lhe proporcionar uma
experiência de degustação de Rum enriquecedora. Descubra as particularidades de cada um
dos cinco tipos de Rum que Lhe irão ser apresentados e aprenda um pouco sobre o processo
de fabricação da bebida.

Hora Fitness
Sábado

17h00

Actividade: Lição de “Poncha”

Domingo

17h00

Actividade: Degustação de Vinho

Neste momento de maior descontração pretendemos reunir os nossos hóspedes e o nosso staff.
Cerca de hora na companhia de um experiente personal trainer com uma panóplia de
diferentes exercícios, sempre adaptados às condições e desejos de cada individuo, farão a
diferença. Venha e junte-se a nós, juntos mantemo-nos saudáveis.

Aula de Português
Para participar em qualquer uma das actividades, por favor reserve na Receção com um
dia de antecedência.
- Ponto de encontro para as actividades na natureza é na Receção.
Sujeito a Alterações!

Actividades na Natureza
Show Cooking
Após uma visita à nossa horta e de uma explicação detalhada sobre os
diferentes legumes, terá o prazer de preparar com o nosso Chef Executivo
uma salada típica com legumes/vegetais e frutas da Madeira. Aqui ficará com
a primeira impressão e expectativa do nosso restaurante. Surpreenda-se com
o que o nosso Chef Executivo prepará para si.

Sendo cada idioma um dos meios de comunicação mais utilizados para entrar em contacto com
cada indivíduo que nos rodeia, temos o prazer de lhe proporcionar a oportunidade de
aprender um pouco acerca da língua portuguesa.
Junte-se a nós para um momento de aprendizagem prático, simples e descontraído.

Lição de “Poncha”
A poncha é a bebida mais tradicional da Madeira. Durante a nossa lição demonstraremos como
fazê-la. É feita de aguardente de cana, sumo de limão e mel. Pode fazer-se também com
outras frutas sazonais. Junte-se a nós e faça a sua própria Poncha.

Degustação de Vinho
Venha e visite a nossa Adega! Aqui encontrará os 4 tipos de vinho madeira: Sercial, Verdelho,
Bual e Malvasia e terá ainda a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história dos
mesmos. Prove os diferentes quatro tipos de vinhos e tenha a sua própria opinião!

Sugestões
Mergulhe no Aquário do Porto Moniz
De Segunda-feira a Domingo das 10h00 às 18h00
Preço: 60.00 € (2 – 3 Horas)

Museu da Baleia
De Terça-feira a Domingo das 10h30 às 18h00

Parque Temático da Madeira
De Segunda-feira a Domingo das 10h00 às 19h00

Programa Semanal
Hotel Quinta do Furão

Grutas de São Vicente
De Segunda-feira a Domingo das 10h00 às 19h00
Adultos: 8.00 €
Crianças (5 aos 14 anos): 6.00 €

Para mais informações por favor contacte a Recepção!

WIFI PASSWORD: furaowifi

