
PIANO RESERVA  - SCARLATTI SOIRÉE

10 Novembro – Estremoz
Aproveite a época de São Martinho para desfrutar de um concerto 

diferente no ambiente encantador das Pousadas do Alentejo. 

No Salão Nobre da Pousada de Estremoz , a pianista Steinway Pnina 

Becher de renome internacional apresentará o seu programa Piano 

Reserva que harmoniza as mais bonitas sonatas de Domenico Scarlatti 

com alguns dos melhores Vinhos  de Portugal. Um evento para todos os 

sentidos ! O Concerto finaliza com um jantar de sabores regionais. 

Pousada de Estremoz , Arraiolos ou Vila Viçosa
Pacote Piano Reserva (preço por casal):

Duplo - € 580 ,-

Noite Extra - € 170,-

Serviços incluídos:

� 2 noites de alojamento com pequeno almoço 

� Quarto duplo standard

� Bilhete para o Piano Reserva para 2 pessoas

� Visita a uma adega  alentejana com degustação de 3 vinhos para 2 

pessoas

Condições de pagamento: 50% do pacote com a confirmação , restante até 1 

mês antes do evento . Valores não reembolsáveis. Providenciamos também 

outro tipo de serviços. Contacte-nos!



11 Novembro – Algarve (Portimão)
Aproveite a época de São Martinho para saborear o Algarve longe da 

azáfama da época alta. Desfrute de um concerto diferente no 

ambiente encantador de um dos hotéis mais emblemáticos do pais –

o Penina Golf Resort. A pianista Steinway Pnina Becher de renome 

internacional em digressão para Portugal apresentará o seu programa 

Piano Reserva que harmoniza as mais bonitas sonatas de Domenico 

Scarlatti com alguns dos melhores Vinhos  de Portugal. Um evento 

para todos os sentidos ! O Concerto finaliza com um jantar de sabores 

regionais. 

Penina Hotel Golf & Resort  *****
Pacote Piano Reserva (preço para o casal):

Duplo - € 680,-

Noite Extra - € 205,-

Serviços incluídos:

� 2 noites de alojamento com café da manhã

� Quarto duplo standard

� Bilhete para o Piano Reserva para 2 pessoas

� Visita a uma adega com degustação de 3 vinhos para 2 pessoas

Condições de pagamento: 50% do pacote com a confirmação , restante até 1 

mês antes do evento . Valores não reembolsáveis. Providenciamos também 

outro tipo de serviços. Contacte-nos!

PIANO RESERVA  - SCARLATTI A SOIRÉE



17 Novembro – Porto
Aproveite a época de São Martinho para desfrutar de um concerto 

diferente num espaço novo no Porto e alojando-se no emblemático 

Yeatman Hotel. No Baron’s Hall , antigo armazém de Vinho do Porto , A 

pianista Steinway Pnina Becher de renome internacional apresentará o 

seu programa Piano Reserva que harmoniza as mais bonitas sonatas de 

Domenico Scarlatti com alguns dos melhores Vinhos  de Portugal. Um 

evento para todos os sentidos ! O Concerto finaliza com um jantar de 

sabores regionais. 

Hotel The Yeatman *****
Pacote Piano Reserva (preço por casal):

Duplo - € 800,-

Noite Extra - € 270,-

Serviços incluídos:

� 2 noites de alojamento com café da manhã

� Quarto duplo standard

� Bilhetes para o Piano Reserva 2 pessoas

� Visita com Audiotour das Caves Taylors seguida de degustação de 3 vinhos 

do Porto  para 2 pessoas

Condições de pagamento: 50% do pacote com a confirmação , restante até 1 

mês antes do evento . Valores não reembolsáveis. Providenciamos também 

outro tipo de serviços. Contacte-nos!

PIANO RESERVA  - SCARLATTI SOIRÉE



18 Novembro – Estoril
Aproveite a época de São Martinho para desfrutar do encanto de uma 

das costas mais belas da Europa.  O legendário Hotel Estoril Palacio será 

o palco para um concerto diferente.  A pianista Steinway Pnina Becher 

em digressão por Portugal apresentará o seu programa Piano Reserva. 

Neste concerto de piano Pnina harmoniza as melhores sonatas de 

Domenico Scarlatti com alguns dos belos vinhos de Portugal. Um evento 

para todos os sentidos ! O Concerto finalizará  com um jantar de 

sabores regionais. 

Hotel Palácio do Estoril  *****
Pacote Piano Reserva (preço para o casal ):

Duplo - € 630,-

Noite Extra - € 170,-

Serviços incluídos:

� 2 noites de alojamento com café da manhã

� Quarto duplo standard

� Bilhetes para o Piano Reserva para 2 pessoas

� Visita a uma adega com degustação de 3 vinhos para 2 pessoas

Condições de pagamento: 50% do pacote com a confirmação , restante até 1 mês 

antes do evento . Valores não reembolsáveis. Providenciamos também outro 

tipo de serviços. Contacte-nos!
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