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EDITORIAL 

É 
com satisfação e orgulho que recebemos e 
damos as boas vindas à revista da Associação 
de Hotéis Rurais de Portugal, que pretende 
ser mais um meio de divulgação dos estabe-
lecimentos nossos associados, sejam Hotéis 

ou outras tipologias de alojamento do Mundo Rural.

Desde sempre que entendemos que, num mundo tão 
globalizado como o que vivemos hoje, faz sentido a 
criação de sinergias e parcerias de forma a alavancar 
as vantagens que estas podem gerar para as diversas 
componentes envolvidas e, nesse sentido, damos tam-
bém as boas vindas a mais uma parceria, desta feita 
com a Editorial Mic, que potencia o surgimento deste 
excelente meio de comunicação e divulgação. De sa-
lientar, também, a importância que este veículo de co-
municação tem desde logo para os Municípios, como 
forma de promoção dos territórios e das suas valências 
em termos de oferta turística, ajudando e potenciando a 
procura, visitação e fruição.

Em período de pandemia provocada pela Covid 19, a 
afirmação dos territórios do Mundo Rural, e as suas va-

lências turísticas, assumem um papel de importância 
acrescida, na medida em que são estes destinos que 
melhor podem contribuir para transmitir a confiança 
tão necessária num mundo e período de grandes incer-
tezas, receios e sentimento de insegurança. Os nossos 
territórios rurais têm uma densidade populacional bai-
xa que, neste momento de insegurança, acaba por ser 
um ponto forte a comunicar aos potenciais turistas.  Por 
outro lado, é também no Turismo em Espaço Rural que 
é possível vivenciar experiências únicas, e a autentici-
dade ancestrais que foram passando de geração em 
geração e continuam a perdurar no tempo, marcando a 
cultura local de cada um dos nossos territórios. 

O Mundo Rural, como sempre, está de braços abertos 
para receber todos os visitantes, nacionais e estrangei-
ros, dando o melhor de nós para que levem de cá expe-
riências memoráveis.

Estamos cá por vós!

O Presidente da Associação de Hotéis Rurais de Portugal
Cândido Mendes

Caros Associados da AHRP
Associação de Hotéis Rurais de Portugal
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N
o coração de Trás-os-Montes, o Casas No-
vas Countryside Hotel Spa & Events é uma 
unidade de charme de quatro estrelas, fruto 
da recuperação de um Solar de estilo barro-
co do século XVIII. Totalmente integrado na 

paisagem campestre, em Casas Novas (Chaves), trata-
-se de um espaço rural moderno, que combina a arqui-
tetura barroca ao estilo contemporâneo.  

Recentemente, o Casas Novas Hotel foi alvo de uma res-
truturação profunda, com obras de melhoria e criação 
de novas áreas, como é o caso do túnel de ligação entre 
o edifício principal e o moderno Centro de Wellness & 
Spa. Até aqui, a ligação era feita pelo exterior. A par do 
sofisticado centro de saúde e bem-estar, destaque para 
o ginásio totalmente equipado, a nova sala de estar, o 
bar, a sala de pequenos-almoços e sala de jantar, com 
vista panorâmica. 

As mudanças não foram apenas estruturais, o Casas 
Novas Hotel oferece uma renovada decoração, mais 
sofisticada e em linha com a envolvência que rodeia a 

unidade hoteleira. O cliente facilmente é remetido para 
um cenário bucólico de belezas da vida campestre e da 
natureza. 

A capacidade de alojamento também aumentou. Exis-
tem agora 34 quartos de diferentes tipologias, parte de-
les com vista serra.  

Casas Novas Countryside Hotel Spa & Events

Onde descansar é um luxo!
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Um dos ex-libris do hotel flaviense é o seu Centro de 
Eventos, único na região pela sua dimensão e pelas con-
dições que dispõe para a realização de casamentos ou 
eventos empresariais e institucionais.  

Não menos importante, este hotel tem uma equipa de 
cozinha que todos os dias se empenha em brindar os 
clientes com o melhor da gastronomia regional. O res-
taurante, aberto ao público, é por si só motivo de visita 
obrigatória.  

A missão do Casas Novas Countryside Hotel Spa & 
Events continua a mesma: superar as expetativas do 
cliente pelo acolhimento genuíno, numa atmosfera de 
conforto e requinte, sempre num contexto de natureza 
e tranquilidade.  

Ainda que o hotel disponha de um vasto leque de ser-
viços, os hóspedes são sempre convidados a visitar 
e desfrutar da região do Alto Tâmega, desde logo 
começando pela cidade termal de Chaves. Aqui, su-
gere-se que o passeio seja feito a pé, com visitas à 
Torre de Menagem do Castelo de Chaves, a Igreja da 
Misericórdia e Igreja de Santa Maria Maior, a Ponte 
Romana de Trajano, a típica Rua Direita, o Museu de 
Arte Contemporânea Nadir Afonso, as termas roma-
nas Aquae Flaviae e por fim beber um copo de água 
quente no parque termal.  

Casas Novas Countryside Hotel Spa & Events 
Rua Visconde do Rosário, nº1, Casas Novas 5400-727 Redondelo Chaves • Tlf: +351 276 300 050 

 reservas@hotelcasasnovas.com • www.hotelcasasnovas.com 
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D
ebruçado sobre o Rio Minho, em Monção, o 
Hotel Rural Convento dos Capuchos incorpora 
os espaços conventuais típicos como a Sala do 
Capítulo, a porta da sopa dos pobres, a adega, 
a capela e o quarto da torre. O Claustro, um 

espaço com características de “intimidade” invulgares, 
constitui o ex-libris do Hotel. A revalorização dos espaços 
exteriores e, especialmente, da Fonte dos Frades, um es-
paço de grande beleza, preservou toda a memória e ca-
rácter misterioso do Convento dos Capuchos.

O Hotel Rural Convento dos Capuchos devolve a História 
ao presente e abre o património à Comunidade, com os 
mais exigentes níveis de conforto, funcionalidade e mo-
dernidade. Esta unidade hoteleira possui vários tipos de 
quartos duplos, denominados “Celas”, num total de 24, 
que se distribuem por quatro alas: Ala da Torre, Ala da 
Chaminé, Ala da Sacristia e Ala de Jardim, decoradas 
com um design original e diferenciado.

O restaurante de cozinha regional e de autor com capa-
cidade para 60 pessoas, constituído por dois espaços, 
um dos quais com capacidade para 16 pessoas, pode ser 
utilizado para refeições de trabalho ou pequenas festas 
familiares num ambiente reservado. Integram neste es-
paço o que já foi a Capela Privativa do Convento, e mais 
tarde da Adega da quinta, conservando elementos arqui-
tetónicos típicos destas utilizações, como o arco abatido 
do coro ou a prensa de esmagar as uvas, e onde se fize-
ram experiências do primeiro vinho alvarinho engarrafa-
do. No Verão, o restaurante dispõe de serviço no Claustro, 
proporcionando uma experiência única! 

No ambiente acolhedor do Bar “O Claustro”, encontrará 
mesas de jogos, zona de leitura, TV com ecrã de plas-
ma e, claro, serviço de bar e esplanada no claustro. Aqui 
poderá conversar com os amigos enquanto experimenta 
alguns dos cocktails.

Hotel Rural Convento dos Capuchos

Espaços de lazer que convidam 
ao relaxamento
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O Hotel Rural Convento dos Capu-
chos está integrado na Rota do 
Alvarinho e obteve do Turismo de 
Portugal a Declaração de Empreen-
dimento de Utilidade Turística, sendo 
ainda um imóvel com a classificação 
de “Interesse Público”.

Para além de percursos pedonais e 
de circuitos de manutenção, existem 
ainda, próximo à unidade, a possi-
bilidade de prática de desportos de 
aventura, aquáticos e equitação. Se 
preferir, o hotel dispõe ainda de es-
paços de lazer que convidam ao rela-
xamento e ao desfrutar da natureza, 

em especial, a Fonte dos Frades, a 
Ribeira da Fonte da Vila, o Recanto 
do poço dos Frades e o Bambual. 

No exterior, e a escassos 200m do 
Hotel, encontram-se o balneário das 
Termas de Monção e o Terreiro, Pra-
ça central de Monção.

geral@conventodoscapuchos.com • www.conventodoscapuchos.com

Hotel Rural Convento dos Capuchos
Qta. do Convento dos Capuchos, 4950-527 Monção • Tlf: +351 251 640 090
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Hotel Rural Reguengo de Melgaço 

Caminhar pelas fantásticas vinhas

O 
Reguengo de Melgaço é um hotel rural 
instalado num edifício do século XVI, man-
dado construir por D. Leonor e classifica-
do como Monumento de Interesse Muni-
cipal (MIM). Está localizado na freguesia 

de Paderne (Melgaço) a 1 Km da Galiza e a cerca de 
3,5 Km do centro da Vila de Melgaço, região mun-
dialmente conhecida pelo seu Vinho Alvarinho.  

A arquitetura distinta e a decoração clássica do solar, 
recriam tempos longínquos e cenários de burguesia, 
mas com as comodidades que os tempos modernos 
exigem. Os quartos beneficiam de ar condicionado, te-
levisão, telefone e de uma casa de banho privativa, bem 
como de acesso Wi-Fi gratuito. O pequeno-almoço e o 
serviço de snack- bar, para refeições ligeiras, também 
são uma mais-valia.
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geral@reguengodemelgaco.pt • www.reguengodemelgaco.zyrosite.com

Integrada na Rota do Vinho Alva-
rinho, esta unidade hoteleira está 
rodeada por 7,5 ha de vinhas, das 
quais é proveniente os vinhos Re-
guengo de Melgaço, 100% Alvarinho 
e sendo estes premiados e reconhe-
cidos a nível internacional. 

A região que acolhe esta unidade é 
banhada pelo rio Minho e oferece 
soberbas vistas sobre as serras do 
Parque Nacional da Peneda-Gerês, 
dispondo por isso de uma vasta es-
colha de produtos turísticos, que 
vão desde os desportos de natureza/
aventura, às experiências gastronó-
micas, passando pelos caminhos 
pedestres romanos que podem ser 
encontrados bem perto, neste Par-
que Nacional. Próximo do hotel, os 
hóspedes também poderão optar 
pela visita ao Solar do Alvarinho, a 
visita às Termas de Melgaço e ao 
centro da Vila de Melgaço ou, se 
preferirem, poderão visitar a adega 
da quinta, caminhar pelas fantásti-
cas vinhas ou relaxar junto à piscina 
do hotel ou visitar a capela do hotel.

Hotel Rural Reguengo de Melgaço
Quinta do Reguengo, Paderne 4960-256 Melgaço • Tlf: +351 938 044 051
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O 
Hotel Rural Maria da Fonte é um espaço 
com requinte e charme, numa confluência 
de raros prazeres, num ambiente bucólico, 
repleto de perfumes que só a natureza nos 
pode oferecer de forma tão intensa, capaz de 

preencher integralmente a alma e o espírito. Em Calvos, 
na Póvoa de Lanhoso, este encantador hotel está ins-
talado numa quinta tipicamente minhota e em ambien-
te de pura Natureza. Não se conhecendo em concreto 
a sua idade de construção, visualizam-se referências 
gravadas em algumas pedras, datadas de 1833 e 1863.

O Hotel Rural Maria da Fonte coloca à disposição dos 
seus clientes 31 quartos e um bungalow, possuindo ain-
da nas suas instalações salas adequadas a todos os ti-
pos de eventos até 200 pessoas.

No nosso Restaurante Fundão poderá disfrutar de toda 
a envolvência da Quinta, sentindo todo o pulsar típico de 
um ambiente rural, com a sua vida própria e totalmente 
envolvido pela natureza. A nossa cozinha é essencial-
mente baseada na gastronomia típica da região, propor-
cionando aos comensais a genuinidade dos produtos da 

Hotel Rural Maria da Fonte

Totalmente envolvido pela natureza
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terra. Desde 2006, tornamo-nos pro-
dutores de porco de raça Bísara, em 
MPB (Modo de Produção Biológica) 
e disponibilizamos no nosso restau-
rante uma especialidade desta espé-
cie, que é altamente apreciada por 
todas as pessoas que a degustam. A 
pensar nas famílias, temos também 
ementas para crianças e ementas 
leves para o verão, elaboradas com 
refrescantes saladas.

Aliando o bom gosto à arte de bem 
receber, o Hotel Rural Maria da Fon-
te será eventualmente um dos “pe-
quenos paraísos que ainda é possí-
vel encontrar”.

Este Hotel Rural está localizado na 
Póvoa do Lanhoso, terra onde se diz 
que D. Afonso Henriques prendeu a 
mãe. Mas, a grande figura desta lo-
calidade é a mítica Maria da Fonte, 
a mulher que liderou a revolta de 

meados do século XIX, que começou 
por ser uma revolta contra o enter-
ro dos mortos fora das igrejas e que 
rapidamente se transformou numa 

enorme contestação popular ao go-
verno de Costa Cabral.

Disfrute da tranquilidade da nature-
za que circunda o Hotel Rural Maria 
da Fonte, mas saiba que estamos lo-
calizados próximos dos mais impor-
tantes pontos turísticos da região 
do Minho. Muito próximo da nossa 
unidade poderá visitar o Castelo da 
Póvoa de Lanhoso, o Castro de La-
nhoso, a Ponte Mem Gutierres, a 
estátua Maria da Fonte, bem como 
outros locais de elevado interesse. 
Para além de tudo isto, saiba que 
nos encontramos a poucos minutos 
do Parque Nacional da Peneda Ge-
rês, o único e belíssimo Parque Na-
cional, e da cidade de Braga, onde 
poderá visitar os inúmeros monu-
mentos que esta bela cidade possui.

info@mariadafonte.com • www.mariadafonte.com

Hotel Rural Maria da Fonte
Rua da Escola, 88. 4830-080 Póvoa de Lanhoso • Tlf: +351 253 639 600
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Hotel Rural Paço de Vitorino

O 
Paço de Vitorino situa-se no concelho de 
Ponte de Lima, oferecendo uma diversidade 
de atividades culturais e de lazer pela pro-
ximidade de ambientes tão distintos como o 
rio, o mar, a serra e os caminhos de santia-

go. Este contacto privilegiado com a natureza permite 
uma experiência única e inesquecível a quem nos visita.

O Hotel Rural Paço de Vitorino tem a sua origem no sé-
culo XVI, mas ao longo dos tempos sofreu ampliações e 
transformações. O século XVIII foi, sem dúvida, a época 
que mais marcas deixou na traça atual da casa, da ca-
pela e dos jardins. Em plena margem limiana, uma casa 
de família abre-se ao turismo oferecendo ambientes de 
campo, descontraídos e sofisticados. Descobrimos que 

Uma combinação de cultura e ruralidade
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neste espaço murado(,) se esconde 
toda uma história que nos leva a 
viver uma combinação de cultura e 
ruralidade. Apoiados em pequenas 
narrativas de Conde de Aurora, um 
notável homem da cultura, que pelo 
seu sentimento de ligação e afinida-
de por Ponte de Lima, contamos a 
história de uma família portuguesa 
da ribeira lima. 

Esta unidade oferece 15 quartos, 
que se distribuem com vistas pro-
longadas sobre os campos agríco-
las e sobre um jardim misterioso e 
fascinante de traçado barroco, onde 
reflete a essência de uma cultura 
reservada e a sua monumentalidade 
é dada por uma beleza e calma inex-
plicável. Os quartos da ala do campo 
possuem um traço contemporâneo 

e uma vista magnífica sobre o Lima, 
já os quartos da ala do jardim pos-
suem toda uma mitologia escultóri-
ca e uma vista abraçada pela mata. 
No que diz respeito aos quartos da 
casa principal, estes possuem a ele-
gância e simplicidade do passado, 
oferecendo uma estadia de memó-
ria com a história da família.

O Hotel Rural de 4 estrelas possui 
um centro de interpretação desen-
volvendo assim uma experiência 
distinta das restantes unidades ho-
teleiras, oferecendo, ainda, o acesso 
a uma aplicação digital 3D que rela-
ta os episódios mais marcantes da 
história da casa, tema central que 
preside tanto à denominação como 
ao estilo e decoração dos quartos.

geral@pacodevitorino.com • www.pacodevitorino.com

Hotel Rural Paço de Vitorino 
Rua do Paço, nª 270 Vitorino das Donas 4990-800 Ponte de Lima • Tlf: +351 258738578
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O 
Hotel Rural da Quinta da Vista Alegre con-
serva todo o encanto arquitetónico da cons-
trução aristocrática de finais do Séc. XIX e 
está decorado e adaptado às exigências do 
conforto, bem-estar e serenidade que a vida 

moderna, cheia de pressa e cansaços, nos exige.

Situado no centro de Freamunde, este Hotel Rural de 11 
quartos, proporciona-lhe um ambiente acolhedor e ín-
timo, onde os funcionários se preocupam em satisfazer 
as suas necessidades. Os quartos estão equipados com 
os principais equipamentos para garantir uma agradá-
vel estadia ao cliente.

A piscina sazonal do hotel convida a banhos, por isso, os 
hóspedes poderão usufruir de espreguiçadeira, colchão, 
toalha de banho e um ambiente natural envolvente re-
cortado de antanho onde o ar é puro e fresco. Deixe-se 
refrescar nesta piscina de água salgada.

O Hotel Rural Da Quinta da Vista Alegre coloca ainda à 
sua disposição uma equipa de profissionais especiali-
zados, que cuida pessoalmente dos mais pequenos de-
talhes de forma a proporcionar uma estadia de sonho.
Esta unidade hoteleira em espaço rural possui ainda 
duas salas de eventos: a Sala D. Maria, concebida de 
raiz para a realização dos mais diversos tipos de even-
tos e com uma capacidade até 400 pessoas sentadas >  

Hotel Rural Quinta da Vista Alegre

Um ambiente acolhedor e íntimo
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e uma área de 420 mt2 (área útil) 
conjugando a frescura do granito, 
a nobreza do mármore, a força e 
os aromas da natureza, num diálo-
go harmonioso para proporcionar 
momentos mágicos e inesquecíveis 
para mais tarde recordar; A sala 
D. António, com uma capacidade 
até 70 pessoas sentadas e 270 mt2 
(área útil), é o local onde melhor se 
desfruta das vistas para os jardins 
e fontes devido à sua construção 
envidraçada, garantindo um aces-
so privilegiado aos lindos espaços 
exteriores desta unidade, sendo 
também uma boa alternativa para 
reuniões de trabalho ou para aquele 
evento especial.

Os espaços exteriores desta Quin-
ta representam harmoniosamen-
te o ambiente calmo e repousante 
da natureza. Os magníficos jardins 
relvados, a beleza das fontes e das 
pérgolas, proporcionam recantos 
aprazíveis, podendo contemplar-
-se o pôr-do-sol através de árvores 

centenárias habitadas por pássaros 
que nos deleitam com seus cânti-
cos. O aroma dos Jasmins e das Gli-
cínias trazidas pela brisa do entar-
decer, transportam-nos para uma 
outra dimensão repleta de paz e 
harmonia em total comunhão com a 
natureza. A conjugação dos sentidos 
e dos sentimentos que aqui se sen-
tem fazem deste lugar o local ideal 
para usufruir de uma estadia única 
e autêntica.

hotel@quintavistalegre.com • www.quintavistalegre.com

Hotel Rural Quinta da Vista Alegre 
Rua Leopoldo Saraiva nº48. 4590-408 Freamunde Paços de Ferreira • Tlf: (+351) 255 880 150
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Hotel Rural Quinta de Novais

N
uma antiga casa agrícola de finais de século 
XVIII, cujos edifícios de apoio foram também 
reconvertidos, nasceu o Hotel Rural Quinta 
de Novais, na freguesia de Santa Eulália, 
concelho de Arouca.

A recuperação e restauro do conjunto respeitaram as 
características das construções pré-existentes, tendo 
havido, no entanto, a preocupação de introduzir um to-
que de modernidade e todo o conforto imprescindível 
aos dias de hoje. A utilização de materiais como o ferro 
e o vidro, assim como a escolha de algumas cores mais 
arrojadas, permitiram a criação de espaços e ambientes 
de surpreendentes contrastes.

O espaço envolvente, com cerca de 25000m², mantém 
uma grande área de castanheiros, carvalhos e sobreiros 
que, juntamente com o espaço verde e florido do jardim, 
e tendo por horizonte a serra da Freita, formam um con-
junto único.

O concelho de Arouca, onde se insere esta unidade, 
cresceu à sombra do Mosteiro, outrora Convento, que 
alberga um dos mais importantes museus de arte 
sacra portugueses. Arouca, que se estende por uma 
área de cerca de 380 km², é território classificado 
pela UNESCO, fazendo parte da sua rede de GEOPAR-
QUES,  e oferece um conjunto de aldeias semeadas 
por montes e vales, sulcados por pequenos rios (de 

Modernidade e todo o conforto imprescindível
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entre os  quais se destaca o Paiva, 
o rio das águas bravas). A Serra da 
Freita, com a Frecha da Mizarela 

e as  “pedras parideiras” a sul, as 
antigas minas de volfrâmio a nas-
cente, as Trilobites e Montemuro a 

norte e a vista e o cheiro a mar a 
poente, emolduram de forma única 
o vale de Arouca.

PRODUTOS TURÍSTICOS
• Mosteiro de Arouca e museu
• Museu das Trilobites
•  Serra da Freita (Frecha da 

Mizarela, Pedras Parideiras, 
radar meteorológico, percursos 
pedestres e de BTT)

•  Rios Paiva e Paivó 
(rafting, canyoning)

•  Passadiços do Paiva e Ponte 516 
(suspensa)

•  Gastronomia regional e doçaria 
conventual

geral@quintadenovais.com • www.quintadenovais.com

Hotel Rural Quinta de Novais 
Novais - Sta. Eulália. 4540 - 540 Arouca • Tlf: +351 256 940 100
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Hotel Rural Quinta do Pégo

O 
Hotel Rural Quinta do Pégo está localizado 
na Região Demarcada do Douro, mais preci-
samente na sub-região do Cima Corgo, mui-
to próxima da Vila do Pinhão e no coração da 
região classificada pela UNESCO como Pa-

trimónio da Humanidade. A Quinta do Pégo é um Hotel 
Rural de 4 estrelas integrado numa propriedade vinícola, 
nas encostas do rio Douro, no coração da região do Vi-
nho do Porto. Esta unidade hoteleira é, sem dúvida, uma 
das mais soberbas propriedades no Vale do Rio Douro. 

No coração da região do Vinho do Porto
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A paisagem vista da varanda, apro-
ximadamente a 138 metros acima 
do nível do mar, é espetacular. Os 10 
confortáveis quartos, todos com ar 
condicionado, telefone e TV satélite, 
um restaurante, bar, piscina exterior 
com uma soberba panorâmica sobre 
o vale do rio Douro, são alguns estí-
mulos para uma estadia relaxante. 
Aos hóspedes é oferecida, também, 
uma amigável e calorosa estadia, 
que jamais será esquecida. 

A região do Douro é a mais antiga 
região vinícola demarcada do mundo 
sendo famosa pelo cultivo de olivei-
ras, amendoeiras e especialmente 
uvas para a produção de Vinho do 
Porto. As uvas que crescem nesta 
área são consideradas de elevada 
qualidade e, como tal, são usadas 
para a produção dos Vinhos do Por-
to, bem como dos Vinhos DOP de 
carácter elegante. Com as suas fan-
tásticas mutações de cores, o Vale do 
Rio Douro é um local a ser explorado 
durante todo o ano. A vindima, que é 
um dos momentos altos da região, 
começa por volta de meados de se-
tembro, durante o qual a colheita 
manual das uvas, nos terraços ingre-
mes, pode ser experienciada.

A Quinta do Pégo não podia deixar 
a história para trás e, para além de 
disponibilizar uma memorável esta-
dia aos seus hóspedes, também tem 
a sua própria produção de vinhos. 
De acordo com documentos histó-
ricos, a produção de vinho da Quin-

ta remonta a 1548 e, hoje em dia, o 
Vinho do Porto e os Vinhos do Dou-
ro Tintos, de elevada qualidade, são 
vendidos um pouco por todo mundo. 
É um lugar “obrigatório visitar” com 
vinhos “obrigatório provar”. Atual-
mente a Quinta do Pégo possui 30ha 
plantados com vinha e o terroir é 
classificado com a letra “A”, a mais 
elevada classificação na região. Nos 
tempos modernos, tudo começou 
com o Porto Vintage 2000, o primeiro 
vinho a ser engarrafado com o nome 
da Quinta do Pégo, sendo produzi-
do com uvas provenientes das ce-

pas originais – um trabalho manual 
fantástico que marcaria o curso dos 
anos seguintes. Os Portos Late Bott-
led Vintage, Vinhos do Douro Tintos e 
Azeite poderão também ser adquiri-
dos na Quinta do Pégo.

info@quintadopego.com • www.quintadopego.com

Hotel Rural Quinta do Pégo 
Estrada Nacional 222 Valença do Douro. 5120-493 Tabuaço • Tlf: + 351 254 73 00 70
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Hotel Rural Misarela

O 
Hotel Rural Misarela é resultante da recu-
peração da antiga Pousada de Vila Nova, um 
projeto do Arq. Januário Godinho do início 
dos anos 50 (1949-1950), às portas do Parque 
Nacional Peneda Gerês. 

Este Hotel Rural dispõem de 13 quartos climatizados – 
7 twins, 5 duplos e 1 suite familiar – todos com ampla 
varanda. Os quartos estão equipados com televisão sa-
télite, cafeteira elétrica e a maioria deles possui cama 
de rede na varanda. 

O espaço envolvente do Hotel Misarela é constituído por 
um jardim, onde se localiza a piscina, povoado por um 
grande número de diferentes espécies arbóreas e ar-

bustivas, entre as quais alguns carvalhos e sobreiros 
com mais de uma centena de anos. Há também um per-
curso pedonal, com uma belíssima vista, que circunda a 
propriedade e termina numa plataforma com espregui-
çadeiras e chapéus de sol.

Os hóspedes desta unidade hoteleira também dispõem de 
uma sala polivalente (cinema, reuniões, conferências), biblio-
teca e sala de estar com lareira, para aqueles dias em que 
apenas apetece ler um bom livro e ouvir o crepitar da lenha. 

O Hotel Rural Misarela está localizado num sítio privilegia-
do, às portas do único Parque Nacional de Portugal, sendo 
este parque detentor de uma natureza rica, beleza ímpar 
e que merece ser visitada. Aqui poderá fascinar-se com 

Às portas do único Parque Nacional
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as cascatas idílicas e disfrutar do ver-
de exuberante sem nunca esquecer 
os percursos pedestres que nele se 
atravessam. 

O Hotel Rural Misarela proporciona 
aos seus hóspedes a oportunidade 
de realizar várias atividades ao ar 

livre. Poderá explorar os terrenos 
mais difíceis sobre duas rodas, par-
tir à descoberta de um dos percur-
sos pedestres disponíveis, ouvir e 
observar as aves que fazem parte 
da fauna deste local, remar e per-
correr as albufeiras das barragens 
de Salamonde, Venda Nova, Parade-

la, Alto Cávado e Alto Rabagão ou, 
apenas, descer à Ponte da Misarela, 
mais conhecida pela Ponte do Dia-
bo. O hotel ainda disponibiliza uma 
APP gratuita e de funcionamento 
offline, com pontos de interesse da 
região, percursos pedestres e per-
cursos de Automóvel. 

misarela@misarela.com • www.misarela.com

Hotel Rural Misarela
Rua da Pousada, Nº. 1, Ferral (Vila Nova) 5470-122 Montalegre • Tlf: (+351) 253 759 010
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E
ntre Lima e Cávado, o Vale do Neiva abre-se 
em horizontes onde o rio serpenteia, desde 
o Monte Oural ate ao Atlântico, em 42 Km de 
paisagem rural. Os tons de verde dos campos 
e pinhais, mostram ou escondem pequenas al-

deias, muitas vezes dispersas entre encostas e planícies.

Desde tempos imemoriais que o homem encontrou as 
Terras de Neiva, deixando aqui, em lugares e sítios da 
sua passagem ou permanência, testemunhos de todas 

as Épocas; antas e menires, vestígios de povoados, e 
inúmeros monumentos, constituem hoje uma unidade 
arqueológica importante na sua identidade histórica.

No Neiva, um rio quase místico, são os moinhos de rodí-
zio, as azenhas e os engenhos, movidos por águas lím-
pidas em turbilhão junto aos açudes, que convidam a 
percursos na natureza, por trilhos e caminhos que nos 
levam a atravessar as velhas pontes de granito e a dei-
xar-nos envolver pelos sentidos.

Hotel Rural Quinta de São Sebastião

Qualidade e versatilidade dos alojamentos
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A alegria do folclore, o colorido da 
feira, da festa ou romaria, são no ci-
clo de cada estação do ano a suces-
so de rituais e tradições singulares 
de uma micro-região do Norte de 
Portugal.

Aqui nasceu a QUINTA DE S. SEBAS-
TIÃO – HOTEL RURAL. Uma unidade 
turística, valorizada pela recupera-
ção dos edifícios que outrora foram 
parte integrante de uma quinta agrí-
cola característica da região Minho. 
Toda a sua adaptação física e arqui-
tetónica foi pensada e otimizada de 
forma integrada, tendo como preo-
cupação a máxima comodidade e 
conforto.

Na casa principal, a valência dos 
espaços proporciona uma utiliza-
ção funcional e acolhedora, numa 
distribuição de divisões amplas das 
quais podemos encontrar 11 quar-
tos, sala de refeições, salas de estar 
e TV, sala de jogos e biblioteca. Já 
o espaço habitacional exterior está 
dotado de 2 quartos duplos, com ca-
mas suplementares no piso elevado 
e possibilidade de opção por cozinha 
e sala de estar privada. A sala poli-
valente é um espaço complementar 
para a realização de eventos (reu-
niões, exposições, festas, etc.) e o 
complexo de apoio à piscina e zonas 
de lazer é um edifício independente 
com bar, esplanada, terraço e equi-
pamentos de desporto e diversão. O 
logradouro, circundado de vinhas e 
passeios pedonais, enquadra os jar-

dins e espaços verdes com a piscina, 
o campo polidesportivo e o parque 
infantil, formando um ambiente de 
excelência para o repouso e lazer. 
Neste espaço de referência, a quali-

dade e versatilidade dos alojamentos 
e as opções em oferta, conjugadas 
com a simpatia e o profissionalismo 
da equipa, são as principais razões 
porque o convidamos.

hotel.rural@quintadesaosebastiao.com • www.hotelrural.quintadesaosebastiao.com/pt

Quinta de S. Sebastião – Hotel Rural
Largo de São Sebastião 4905-475 Barroselas • Tlf: (+351) 258 770 520
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A 
Casa de Samaiões é um 
verdadeiro “paraíso ter-
restre” para todos que a 
visitam. Tem ao dispor 20 
Quartos (dispõe de quar-

to adaptado para pessoas com mo-
bilidade reduzida), 2 Suites e 3 Bun-
galows. Estes últimos com 2 quartos 
twin e cada um com o seu wc, sala de 

estar e espaço para ligeiras refeições, 
varanda com vista até o nosso olhar 
poder alcançar, alpendre para carros, 
motos... Todos os quartos estão equi-
pados com mini-bar, TV satélite, casa 
de banho completa, ar condicionado 
com aquecimento e, em alguns, pos-
suem ainda um pequeno terraço com 
acesso direto à piscina. 

De entre as múltiplas facilidades 
existentes, destacam-se 2 Salões de 
Eventos, um com capacidade para 
150 pessoas e outro para 300 pes-
soas. 

No Restaurante, com capacidade 
para 90 pessoas,  a aposta recai na 
Cozinha Tradicional Portuguesa.

Hotel Rural Casa de Samaiões

Onde o antigo e o moderno 
se harmonizam
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Na Casa de Samaiões, com ar con-
dicionado e aquecimentos em to-
das as zonas comuns, poderá ainda 
usufruir de uma pequena Biblioteca, 
Sala de TV, Piscina, Mini Spa, Bar, 
Campo de Futebol relvado, Court de 
Ténis, Parque Infantil, Circuito de 
Manutenção e Passeios Pedestres.
A propriedade é composta por di-
versificadas paisagens, espécimes 
de toda a graciosidade que a natu-
reza nos pode oferecer, sobressain-
do a flora agreste da zona, às quais 
sucedem os jardins envolventes, 
implantados criteriosamente com 
árvores e plantas a proporcionarem 
ambientes diferentes salpicados 
pela vitalidade das várias espécies 
animais como esquilos, coelhos 
bravos, ovelhas e raposas. 

A biodiversidade existente nesta 
propriedade, onde também pode 
observar um ninho de cegonhas en-
tre muitas outras aves que se mos-
tram nos céus, realçam o equilíbrio 
que se faz sentir neste local. 

A Casa de Samaiões é um belo e re-
quintado Hotel Rural, onde o antigo 
e o moderno se harmonizam pro-
porcionando uma indescritível tran-
quilidade e conforto. Permite-lhe 
apreciar a deslumbrante paisagem, 
admirar o nascer do sol e contem-
plar a lua com todo o seu esplendor 
que revigoram a alma.

hotelrural-casadesamaioes@hotmail.com • www.hotelrural-casadesamaioes.com

Hotel Rural Casa de Samaiões
Rua Dr. Francisco de Barros Teixeira, Estrada Municipal nº 537. 5400-574 Chaves • Tlf: +351 276 340 450
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D
esde 2005 que a Quinta do Silval explora o 
seu Hotel Rural, vínico por excelência, com 
14 quartos, sendo um dos primeiros hotéis 
construídos no coração da Região do Douro. 
O hotel preserva a arquitetura e os materiais 

típicos da construção duriense, tal como a secular Casa 
da Quinta do Silval, que deu lugar ao Hotel Rural da 
Quinta do Silval. A sua decoração, embora sem perder o 
seu carácter rústico, confere a cada divisão do Hotel um 
certo romantismo, como o próprio vinho do Porto. 

Hotel Rural Quinta do Silval
Vista panorâmica para os socalcos de vinhas



33

nORTE 

Os quartos deste hotel rural são 
decorados com mobiliário intempo-
ral e com vista panorâmica para os 
patamares de vinhas que mais lem-
bram painéis pintados por mão divi-
na do que patamares valorosamente 
erguidos pela humanidade. Todos os 
quartos estão equipados com TV, ar 
condicionado, Wi-Fi, telefone, cofre, 
minibar e secretária de trabalho.

O Restaurante SABORES DO SIL-
VAL, servindo sempre com o timbre 
característico da zona emblemáti-
ca em que se insere, adquiriu vida 
própria e espalha o seu aroma. Com 
uma organização de refeições extre-
mamente cuidada e com matérias-
-primas de excelência, este restau-
rante é um espaço que atrai por si 
só os seus clientes, tendo-se torna-
do uma mais-valia para a localidade 
que o acolhe, pela qualidade que 
perdura na boca de quem prova os 
seus pratos e vinhos de prestígio. A 
arte da gastronomia é levada muito 
a sério pela família Magalhães que 
brinda os clientes com alguns dos 
pratos mais característicos da zona, 
como o tradicional cabrito de leite 
transmontano, sob encomenda, e 
que faz as delícias dos hóspedes e 
dos visitantes. Os pratos são esco-
lhidos consoante os produtos mais 
frescos de cada época. Poderá ter a 
sorte de ser contemplado com polvo 
assado, variedades distintas de ba-
calhau, empadão de coelho, enchi-
dos e doces da região. O ambiente, 
com a lareira acesa de Inverno e 

com o sol a deleitar-se nos histó-
ricos socalcos no Verão, torna cada 
refeição uma experiência única de 
prazer e conforto.

Na loja de vinhos do Hotel, com vi-
nhos que a família Magalhães criou, 
desenvolveu e aperfeiçoou, po-
dem ser realizadas provas vínicas 
e as atividades não ficam por aqui, 
existem também disponíveis pro-
gramas pedestres, de bicicleta, de 
barco e de jipe, para os visitantes 
que pretendam ter momentos mais 
dinâmicos. O desfrutar de piqueni-
ques campestres ou simplesmen-

te admirar os magníficos socalcos 
do Douro, junto à piscina com vista 
panorâmica, é por nós vivamente 
aconselhado.

reservations@quintadosilval.pt • www.quintadosilval.pt

Hotel Rural Quinta do Silval
Quinta do Silval, 5085-104 Vale de Mendiz • Tlf: +351 254 730 060
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O 
Hotel Rural Quinta das 
Quintães fica situado na 
freguesia de Valpedre, 
concelho de Penafiel, em 
pleno coração do Româ-

nico, próximo dos Rios Douro, Paiva 
e Tâmega.

A história da casa e da Quinta é 
longa e há muitos anos que aqui se 
produzem os mais variados produ-
tos agrícolas, entre os quais o vinho. 
Ocupa uma área que se julga sem-
pre lhe ter pertencido, apesar das 
mudanças das respetivas delimita-

ções do passar do tempo. É o Hotel 
indicado para estadias em família, 
para desfrutar de momentos tran-
quilos com a sua companhia ideal, 
para quem está na região em negó-
cios ou lazer e procura esquecer a 
palavra stress, as rotinas diárias do 

Hotel Rural Quinta das Quintães

Para desfrutar de momentos tranquilos
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trabalho ou simplesmente usufruir 
de dias de descanso absoluto.

Este Hotel é um espaço recuperado 
e adaptado ao turismo rural onde 
o granito, as vinhas circundantes 
da Quinta e a agradável paisagem 
o convidam para uma experiência 
diferenciada de conforto, design e 
elegância num ambiente rural onde 
a história se envolve com o contem-
porâneo.

Esta unidade hoteleira em espaço 
rural possui 2 pisos de quartos, 9 Du-
plos que podem ser usados para uti-
lização individual e 1 quarto Familiar. 
Todos os quartos apresentam uma 
decoração diferenciada, contempo-
rânea inspirada na natureza e com 
cores que incitam o bem-estar e har-
monia que um ambiente rural pro-
porciona. Encontram-se equipados 
com LCds, Tv satélite, cofre, minibar 
e casa de banho privativa, dispõem 

ainda de amenities, roupão, secador 
de cabelo e Internet Wi-fi.

O elegante e charmoso restauran-
te do Hotel dispõe de um ambiente 
acolhedor e romântico que oferece 
as melhores propostas gastronómi-
cas da região, bem como uma va-
riedade selecionada dos melhores 
vinhos da região. O restaurante ser-
ve o mais variado e completo serviço 
de pequeno almoço, buffet almoços 
e jantares. 

quintadasquintaes@gmail.com • www.quintadasquintaes.com.pt

Hotel Rural Quinta das Quintães
Rua das Quintas nº 681 4575-580 Valpedre. Penafiel • Tlf: (+351) 255 613 553



36

 nORTE

S
ituada a escassos quiló-
metros de importantes 
centros como Vila do 
Conde e Póvoa de Var-
zim, a Quinta São Mi-

guel de Arcos encontra-se, situa-
do num ambiente de beleza rural  

e natural, permitindo uma expe-
riência de férias verdadeiramente 
única.

Com dez quartos, inseridos numa 
magnífica casa rústica do século 
XVIII, os hóspedes têm assegurado 

uma vasta gama de serviços com 
elevados padrões de qualidade e 
hospitalidade, encontrando, ainda, 
a um passo, os mais diversos polos 
de atração que, passando pela praia 
e o campo, englobam ainda toda a 
animação da cidade. 

Quinta de São Miguel de Arcos 

Harmoniosamente integrado 
na paisagem natural
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Este lindo e encantador hotel está 
a harmoniosamente integrado na 
paisagem natural circundante,  ofe-
recendo  confortáveis  e  modernas 
acomodações  longe  da  confusão  
dos grandes centros urbanos.

A Quinta São Miguel de Arcos en-
contra-se situada a escassos qui-
lómetros de importantes centros 
como Vila do Conde e Póvoa de Var-
zim, convidando todo o ano e permi-
tindo uma verdadeira experiência 
singular na sua estadia.

Com dez quartos, inseridos numa 
magnífica casa rústica do século 
XVIII, os hóspedes têm assegurado 
uma vasta gama de serviços com 
altos padrões de simpatia e qualida-
de, encontrando, ainda, a um passo, 
os mais diversos polos de atração 
que, passando pela praia e o campo, 
englobam ainda toda a animação da 
cidade.

ajr@quintasaomiguel.com • www.countryhotel-quintasaomiguel.com

Quinta São Miguel de Arcos
Rua da Igreja, 209 Arcos 4480-018 Vila do Conde • Tlf: (+351) 919 372 202
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O 
Rinoterra Minho fica situado em Caminha, 
a cidade portuguesa localizada na fronteira 
entre a região Minho, no Norte de Portugal, 
e a Galiza Espanhola. Esta cidade, no pas-
sado, era conhecida como uma vila de pes-

cadores e, como acontecia frequentemente, uma terra 

de contrabandistas que guardou a paz de espírito e um 
gosto pelas épocas passadas, apelando a uma nostalgia 
sentimental pelas suas pequenas ruas, cafés e restau-
rantes, onde pode saborear a gastronomia local, o peixe 
e o marisco fresquíssimo, apreciar os edifícios antigos, 
e conviver com os amáveis e sorridentes habitantes.  

Rinoterra Minho 

O encanto de uma antiga quinta portuguesa
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Este empreendimento representa, 
inequivocamente, o ritmo da vida 
local, muito calmo, sem pressas, 
confusão ou stress de uma grande 
cidade e, por isso, o modo de vida 
desta cidade, a sua beleza e a sen-
sação de tranquilidade deveriam ser 
partilhados com os que a visitam. 

O Rinoterra nasce do restauro de 
uma casa, mantendo o encanto de 
uma antiga quinta portuguesa e, ao 
mesmo tempo, adicionando-lhe o 
requinte e conforto necessário para 

que pudesse receber todos aqueles 
que querem ver e sentir todo o en-
canto destes lugares. Os belíssimos 
quartos desta unidade transmitem 
um estado de espírito inigualável e 
transportam o hóspede para uma 
outra dimensão, um outro mundo. 
Mesmo assim, da vontade de ofere-
cer algo mais aos nossos hóspedes, 
surgiu o conceito de “Jardim das 
Águas”, composto por um solário 
aberto, sauna, jacuzzi e um espaço 
onde pode desfrutar de massagens, 
tratamentos de beleza e saúde, pro-

porcionando assim o fortalecimento 
do organismo e bem-estar. 

Com tanta beleza em redor, este em-
preendimento proporciona as mais 
diversas atividades, como passeios 
de bicicleta, percursos pedestres 
pelas montanhas, pesca, passeios 
junto ao rio, excursões pela região, 
degustações e muito mais. O objetivo 
do Rinoterra é apresentar o que há 
de melhor nesta bela região e dar a 
possibilidade de esquecer por alguns 
dias o barulho e os problemas do dia 
a dia e colher da natureza uma carga 
de vivacidade e força. 

Aqui alimenta-se a alma e a mente, 
mas também o corpo. Aprecie sem 
pressas o paladar dos produtos e 
pratos locais e deguste um bom vi-
nho português, numa atmosfera re-
laxante e acolhedora do nosso Salão. 
O chef terá todo o prazer de ajudá-lo 
na escolha da sua ementa e poderá, 
se assim o desejar, acompanhá-lo na 
confeção dos pratos selecionados.  

O Rinoterra comprometesse a tor-
nar a sua estadia única e rica em 
emoções e sempre com o objetivo 
de o fazer sentir-se como se esti-
vesse na sua própria casa!  

geral@rinoterra.com • www.rinoterra.com/pt

Rinoterra Minho
Rua da Costa, nº 15 4910-339 Seixas, Caminha • Tlf: +351 938 396 416
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Quinta do Paço d’Anha

A 
Quinta do Paço d’Anha é um solar antigo, 
que se mantém na mesma família há 500 
anos, e cujas tradições e origens se confun-
dem com a História de Portugal.  As terras 
entre os rios Lima e Neiva eram chamadas 

“Terras do Neiva” e pertenciam ao rei D. João I, o de 
Boa Memória. Quando, em 1401, o filho do rei casou com 
a filha do Condestável D. Nuno Álvares Pereira, os pais 
tiveram muito gosto nesse casamento e foram genero-
sos nos presentes de noivado. Aos noivos D. Afonso e D. 
Brites, o rei deu, além de outras, as “Terras de Neiva e 
de Darque”.

Assim, a Quinta de Anha passou a ser propriedade de 
D. Afonso, 1º Duque de Bragança, e tem as suas ar-
mas colocadas em três marcos nesta propriedade. Em 
cerca de 1503, quando era D. Jaime o 4º Duque de Bra-

gança, casado com D. Leonor de Mendonça, houve um 
casamento: “Vicente Ferreira que, sendo do serviço da 
Casa do Duque de Bragança, casou com uma aia da 
Senhora Duquesa, que lhe deram, em dote, a quinta 
de Anha e outros bens”, lê-se num documento que a 
família guarda.

Em 1580, Portugal atravessou a terrível crise da suces-
são sendo D. António, Prior do Crato, aclamado Rei de 
Portugal. O povo aderia ao pretendente português com 
entusiasmo, contudo, devido à instabilidade que esta 
crise de sucessão teria criado, em 26 de agosto, os es-
panhóis de Filipe II “deram-lhe” batalha em Alcântara 
e saíram vencedores. D. António teve de fugir com al-
guns fiéis amigos e veio acolher-se no Norte: primeiro 
em Aveiro, depois no Porto, depois em Barcelos, onde a 
sua escolta se dispersou e, finalmente, em Viana, onde 

Casa de seculares tradições
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chegou a 23 de outubro de 1580 e 
onde dormiu uma noite, antes da 
chegada das tropas de Fernando de 
Sandoval. Os espanhóis puseram-
-lhe a cabeça a prémio, mas o Rei 
por aqui se acolheu em várias casas 
ricas e pobres, e não houve quem o 
denunciasse. Por cá se demorou al-
guns meses e aqui na Quinta de Anha 
ficou cerca de 20 dias, quando era 
seu proprietário António Gonçalves 
Cabeças, que o acolheu com muita 
honra, junto com sua mulher Gene-
bra Barbosa de Caldas. Pelo Minho, 
onde a sua causa tinha mais adeptos, 
se demorou D. António vários meses, 
acompanhado dos seus mais ínti-
mos, escondendo-se onde podia, em 
locais que por vezes o povo homena-
geou, chamando respeitosamente 
Paço a essas casas. Foi o sucedido 
com a casa de António Gonçalves Ca-
beças, hoje o PAÇO D’ANHA.

Apreciar a arquitetura e a decoração 
do solar e da capela do século XVII é 
uma lição de história e de arte.

Casa de seculares tradições, o Paço 
d’Anha é mais um exemplo de arqui-
tetura nobre. Este conjunto arquite-
tónico de elevado interesse é com-
posto por Quatro casas rústicas e 
a casa principal, possuindo amplas 
salas e agradáveis terraços que o 
convidam a repousar da fadiga da 
vida citadina.

O Paço d’Anha situa-se na parte alta 
da localidade de Vila Nova de Anha, 
a cerca de 3 km da cidade de Viana 

do Castelo. Esta localização privile-
giada, numa das zonas mais belas 
de Portugal, apresenta a vantagem 
de permitir desfrutar do ambiente 
calmo e saudável de uma quinta ru-

ral, situada perto da praia, da cidade 
ou do santuário de Santa Luzia. É, 
sem dúvida, uma boa escolha para 
quem deseja umas férias bem pas-
sadas.

geral@pacoanha.com • www.pacoanha.com

Paço d’Anha
Av. da Estrada Real. 4935-337 Vila Nova de Anha • Tlf: +351 258 322 459



42

 nORTE

Solar de Oura

O 
Solar de Oura está localizado no coração de 
Oura, típica aldeia transmontana na região de 
Vidago, tratando-se de um casario edificado ao 
longo dos séculos, sendo a última datada do 
século XVIII, e reconstruído em 2012. Este con-

junto de edifícios viviam e vivem para o seu grande pátio 
central sendo que era neste local que, outrora, se desen-
volviam várias atividades agrícolas, mas também culturais 
pois este espaço foi palco de muitos espetáculos de teatro 
de aldeia, saraus culturais e projeção de filmes.  

Elementos naturais combinados  
com um design contemporâneo
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Os quartos desta unidade exibem 
elementos naturais combinados 
com um design contemporâneo que 
mistura rústicas paredes em pedra, 
com uma decoração minimalista e 
roupa de cama em linho, possuin-
do também uma moderna casa de 
banho privativa, bem como outros 
equipamentos e facilidades.

Um buffet de pequeno-almoço é 
servido todos os dias com produtos 
caseiros e tradicionais e, por mar-
cação, podem saborear uma cozi-
nha regional e de vários outros tipos 
de alimentação, nomeadamente 
pratos concebidos para celíacos, ve-
getarianos e veganos. A proprieda-
de também disponibiliza comodida-
des para churrascos e as varandas 
soalheiras convidam a uma tarde de 
repouso e a uma boa leitura.

O Solar de Oura desenvolve vários 
tipos de pacotes turísticos sendo 
que, devido à sua localização, os 
hóspedes desta belíssima unida-
de poderão usufruir de vários tipos 
de atividades, tais como atividades 
culturais, termais, de golfe, ar-
queológicas, de natureza bem como 
desportivas ou, simplesmente, para 
aquela escapadinha romântica.

info@solardeoura.pt • www.solardeoura.pt

Solar de Oura
Rua do Olmo, nº37 5425-206 Oura – Vidago • Tlf: +351 276999028
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Quinta de Fiães 

A 
sublime intervenção humana numa paisa-
gem já de si belíssima, enquadra o cenário 
deste local duriense. No vale do rio Pinhão, 
rodeado de paisagens transmontanas e 
durienses de cortar a respiração, deixe-se 

encantar pelos mistérios do passado, enquanto usufrui 
de todo o conforto que os dias de hoje podem propor-
cionar.

Na mais antiga Região Demarcada do Mundo - o Douro Vi-
nhateiro - há espaços que privilegiam a história, o contacto 
com a natureza e as longas tradições do cultivo da vinha e 
da produção de vinho. A Quinta de Fiães é um desses locais 
que souberam preservar a tradição, respeitando o passado.

Mais do que um alojamento rural, a Quinta de Fiães é 
uma unidade de agroturismo que resulta da recuperação  

O contacto com a natureza e as longas 
tradições do cultivo da vinha
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de edifícios ancestrais dedicados à 
vitivinicultura duriense, sendo um 
dos edifícios uma antiga casa se-
nhorial.

Passado e presente de mãos dadas. 
São seis casas distintas, cada uma 

com a sua personalidade própria, 
mas todas elas plenas de bem-estar 
e rodeadas de natureza.

Qualquer que seja a opção, todos os 
quartos estão decorados num esti-
lo eclético, entre o contemporâneo 
e o tradicional, com acesso Wi-Fi 
gratuito, televisão por satélite e de 
casas de banho privativas. Os apar-
tamentos e suites também incluem 
kitchenettes equipadas e áreas de 
estar com sofás.

A Quinta de Fiães situa-se ao longo 
do Vale do Douro, apenas a 1 km do 
centro da aldeia de Vilar de Maçada. 
O centro da cidade do Porto fica a 80 
minutos de carro e apresenta vários 
bares, cafés, lojas e uma variedade 
de locais de interesse nacional, como 
a Torre dos Clérigos e a Ponte Dom 
Luis I e Vila Real fica a 20 minutos de 
carro e tem um animado centro da 
cidade com bares, lojas e cafés."

geral@quintadefiaes.pt • www.quintadefiaes.pt

Quinta de Fiães
Vilar de Maçada 5070-572 Vilar de Maçada • Tlf: +351 259 919 275
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Hotel Rural A Coutada

A 
Quinta da Coutada, Turismo Rural, está si-
tuada na Atouguia da Baleia, a seis km de 
Peniche, a igual distância das praias mais 
representativas do litoral Oeste. Localizada 
num espaço rural, ‘A Coutada’ proporciona 

um ambiente familiar e de grande tranquilidade ofere-
cendo-lhe todas as comodidades e facilidades para que 

a sua estadia seja de repouso absoluto, dentro de uma 
arquitetura regional e tradicional.

O hotel tem à sua disposição 36 quartos totalmente 
equipados, incluindo alojamento devidamente adaptado 
a clientes com mobilidade condicionada. O complexo é 
constituído por dois edifícios baixos com varandas e com 

Arquitetura regional e tradicional



47

CEnTRO 

vista para os jardins, zonas verdes 
e piscinas, não ficando os clientes 
dispersos ou isolados dos serviços e 
facilidades do hotel. Os quartos são 
amplos com cama de casal ou com 
duas camas, e todos eles dispõem 
de ar condicionado e aquecimento 
individual, televisão por Satélite, te-
lefone e casa de banho. 

A sala de pequenos-almoços serve 
um buffet composto por variados ti-
pos de pão e croissants acabados de 
cozer, fruta, cereais, iogurtes, bolos 
caseiros etc. ou, se preferir, poderá 
tomar o seu pequeno-almoço (con-
tinental) no quarto.

O bar é um ponto ideal de encon-
tro e de relax, quer seja de inverno 
com o crepitar da lenha na lareira 
acesa ou de verão com uma vista 
única para os jardins. Aqui, um ecrã 
gigante permite disfrutar de aconte-
cimentos desportivos ou de espetá-
culos televisivos com todo o detalhe 
e conforto, podendo deliciar-se com 
uma das bebidas da nossa ampla e 
variada carta, com incidência, claro, 
para a especialidade da região, a gin-
ja de Óbidos. Para complementar as 

suas horas de lazer, a sala de jogos 
oferece-lhe a oportunidade de jogar 
bilhar, jogos de cartas ou de tabulei-
ro, num ambiente calmo e relaxante. 

Para aqueles que procuram uma 
atividade mais física, a possibilidade 
de explorar os arredores através de 
passeios a pé, cavalo ou de bicicleta.
Os imensos jardins e espaços ver-

des circundantes proporcionam a 
possibilidade de desfrutar da natu-
reza, com abundantes sombras de 
árvores de singular beleza natural, 
onde elementos decorativos evocam 
a tradição rural deste complexo tu-
rístico.

Duas piscinas de águas límpidas e 
transparentes são um convite irre-
sistível nos dias de verão, logisti-
camente apoiadas por um bar com 
um carácter único em originalidade. 
Evidentemente que não descuramos 
os grupos de amigos, as famílias e 
os mais pequenos, pondo à sua dis-
posição um campo de minigolfe e 
um parque de jogos exteriores, para 
os mais pequenos.

info@coutada-turismo.com • www.coutada-turismo.com/pt

Hotel Rural A Coutada Quinta da Coutada
Atouguia da Baleia – Peniche • Tlf: +351 262 757 050
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Quinta d’Anta – Hotel Rural

A 
Quinta d’Anta é um pequeno boutique ho-
tel construído numa quinta familiar. Está 
localizado em Maiorca, uma pequena vila 
próxima das cidades da Figueira da Foz (10 
km), onde poderá encontrar algumas das 

mais encantadoras praias de Portugal, e Coimbra (28 
km), com a qual se apaixonará pelos seus monumen-

tos e pela história de uma cidade Património Mundial 
da UNESCO .

Este Hotel Rural identifica-se com um estilo de vida 
ativo e com muitas emoções à mistura. O contacto 
com a natureza convida-o a sentir novas emoções, po-
dendo aqui experienciar várias atividades que o farão    

Um estilo de vida ativo e com muitas 
emoções à mistura
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rejuvenescer e recuperar as ener-
gias perdidas tais como, jogar Padel, 
aulas de yoga, passeios de bicicleta, 
centro de massagens ou aprender a 
surfar.

Com diferentes inspirações, a deco-
ração dos quartos combina simpli-
cidade e personalidade, assim como 
todo o espaço envolvente que foi 
desenvolvido para providenciar uma 
ótima e relaxante estadia. A pisci-
na exterior é um local de encontro 
e confraternização, por isso, e se 
o tempo ajudar, os churrascos são 
imperdíveis.

O restaurante com uma cozinha feita 
de tradição, com os sabores da ter-
ra e do mar, bem como o bar desta 
unidade hoteleira, com opções mais 
leves mas igualmente deliciosas, 
proporcionam serviços de excelên-
cia e diferenciadores.

As palavras amizade, família, emo-
ções e partilha são os verdadeiros 4 
elementos da vida do Quinta d’Anta.

hotel@quintadanta.pt • www.quintadanta.pt

Quinta d’Anta Hotel Rural
Rua Poeta João de Lemos, 32 Maiorca - 3090-466. Figueira da Foz • Tlf: +351 233 937 000
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Cooking and Nature Emotional Hotel

C
ooking and Nature Emotional Hotel está in-
serido num dos vales mais bonitos de Por-
tugal, em pleno coração do Parque Natural 
das Serras de Aire e Candeeiros. Pequeno 
hotel de Charme 4 estrelas, com 12 inesquecí-

veis quartos duplos. Cada um dos quartos foi inspirado 
numa emoção trazida por um clássico do cinema, trans-
portando deste modo o hóspede para diferentes estados 
de alma. 

Apenas a 1 hora de carro de Lisboa e 2 horas do Porto, a 
aldeia de Alvados está geograficamente

perto de 3 locais classificados como Património Mundial 
(Tomar, Batalha e Alcobaça), e Fátima fica apenas a 20 
minutos de distância.

Estamos também a 35 minutos da Praia da Nazaré, uma 
praia para frequentar durante todo o ano, onde pode 
desfrutar dos melhores peixes e mariscos.

Apenas a 10 minutos encontra também uma das Mara-
vilhas Naturais de Portugal: as Grutas de Mira d’Aire (a 
pouca distância dos nossos espaços, encontrará ainda 
as Grutas de Alvados e as Grutas de Santo António).

Transportando o hóspede para diferentes 
estados de alma
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Enquanto projecto hoteleiro, temos 
como maior desafio tornar o nosso 
cliente o mais feliz possível!

Para isso desenvolvemos várias 
atividades que temos a certeza que 
satisfarão as mais exigentes expec-
tativas, nomeadamente:

Jantar em modo Cooking Lesson: 
um momento de descontração e 
animação à mesa onde os hóspedes 
são convidados a confeccionar o seu 
próprio jantar em conjunto com a 
nossa equipa.

Jantar em modo Petiscos Infor-
mais: uma selecção de petiscos de 
inspiração portuguesa, proposta 
pelo Chef Nuno Barros, para des-
frutar em conjunto e sem qualquer 
tipo de formalismos, num ambiente 
de convívio familiar.

Massagens: ideal para quem procu-
ra relaxar o corpo e conseguir bem-
-estar imediato (individual ou
em simultâneo - Inclui um chá re-
laxante no final da 
massagem).

Workshop de Olaria: 
uma atividade pro-
movida pelo profis-
sional José Siphioni 
e que faz as delícias 
das crianças. O prin-
cipal objectivo é de-
monstrar os proces-
sos que envolvem a 
técnica da olaria, produzindo peças 
e respectiva decoração. Sendo uma 
técnica milenar muito pouco utiliza-
da nos dias de hoje poderá ser uma 
boa oportunidade para mostrar aos 
mais pequenos o mundo rural, as 
suas gentes e costumes.

Passeios a cavalo no Centro Hípico 
de Alcaria: um passeio pela serra 
com percursos adaptados a princi-
piantes e com a orientação de um 

professor qualificado.

Por estarmos localizados 
numa área que convida a 
passar tempo na natureza, 
temos também disponíveis 
vários percursos pedestres 
com orientação de gps for-
necido de forma gratuita, 
uma atividade interessante 
de para descobrir os lugares 
mais bonitos da envolvente.

Para um passeio livre e descon-
traído e sem ter que dar muito aos 
pedais ou sem poluir o meio am-
biente, temos e-Bikes disponíveis 
para aluguer à hora ou durante 
todo o dia.

info@cookinghotel.com • www.cookinghotel.com

Cooking and Nature Emotional Hotel
Rua Asseguia das Lages nº 181 2480-032 Alvados. Porto de Mós • Tlf: 244 447 000
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Hotel Villas da Fonte, Leisure & Nature

O 
Hotel Villas da Fonte, Leisure & Nature é um 
excelente hotel de 4 estrelas, localizado no 
coração de Portugal, na Aroeira, freguesia 
de Monte Redondo, concelho e distrito de 
Leiria. Aqui, conforto, tranquilidade e bem-

-estar convidam a estadias mais longas, especialmente 
para famílias, casais e grupos de amigos. Esta é uma 
localização privilegiada para visitar a simplicidade das 

capelas típicas das aldeias circundantes, ou catedrais, 
santuários e mosteiros mais imponentes, que fazem 
parte da cultura religiosa e peregrina do nosso país. 
Para além disso, aqui bem perto, há lugares no meio da 
natureza que reconfortam a alma, prontos para serem 
descobertos. 

Momentos de pura descontração
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Esta unidade dispõem de quatro ti-
pos de alojamento, nomeadamente, 
quartos duplos, suite, villas e bunga-
lows, todos eles totalmente equipa-
dos. Os quartos e suítes, espaçosos 
e extremamente confortáveis, estão 
equipados com ar-condicionado, 
amenidades de banho, TV, frigobar 
e varanda mobilada com vista. 

O Hotel Villas da Fonte disponibili-
za e promove várias atividades, por 
exemplo, o Sport & Wellness, que 
reserva para os seus hóspedes uma 
piscina interior aquecida com jacu-
zzi, num espaço repleto de privaci-
dade e bem-estar, e o Jorkyball para 
disputar divertidos jogos, onde os 
golos se sucedem e as emoções são 
mais que muitas. Para além destas 
atividades, os hóspedes poderão 
usufruir da piscina exterior (com 
espaço para crianças), que promete 
momentos de pura descontração, e 
de um tabuleiro de xadrez enorme, 
criteriosamente colocado ao ar li-
vre. Se preferir, poderá percorrer 
os diversos trilhos preparados para 
percursos pedestres ou utilizar uma 
bicicleta para percorrer a estrada 
atlântica, usufruindo do contacto 
com a Natureza e deixando-se en-
volver pelos cheiros a pinhal, a cam-
po e a mar! Para os hóspedes que 
vêm à descoberta da região, aceite o 
desafio do Villas da Fonte Leisure & 
Nature e aventure-se à descoberta 
da Avifauna local, pois as caracte-
rísticas geográficas da região ofere-
cem uma grande biodiversidade.

Uma ótima proposta para desfrutar 
da gastronomia da região, é o res-
taurante Villas. Destinado a hóspe-
des e ao público em geral, este am-
plo espaço que é complementado 
por um terraço, permite desfrutar 
do maravilhoso clima temperado 
da região, enquanto se delicia com 
uma boa iguaria ou um bom vinho. 

Já o Bar Villas oferece momentos 
animados de convívio e entreteni-
mento, com noites de música ao 
vivo, jogos e várias animações.

Conheça um destino diferente e 
desfrute da experiência única que o 
Hotel Villas da Fonte têm para ofe-
recer.

reservas@villasdafonte.pt • www.villasdafonte.pt

Hotel Villas da Fonte Leisure & Nature
Rua Central. nº15. Aroeira. 2425-601 Monte Redondo. Leiria • Tlf: +351 244 004 031
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Convento da Sertã Hotel

O 
Convento da Sertã Hotel é uma unidade hotelei-
ra de quatro estrelas, situada estrategicamente 
na região Centro do país e que oferece um ser-
viço de alta qualidade, garantido por uma equi-
pa de profissionais dedicada e exigente. 

Está convenientemente situada no centro de Portugal! 
Se estiver no Sul, Norte, Este ou Oeste, nunca estará 
longe de nós! Esta é uma região que reúne um conjunto 
de atrativos turísticos únicos e é o epicentro de uma sé-
rie de monumentos e locais históricos, como Coimbra, 

Onde ainda há tempo para a calma
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Tomar, Abrantes, Almourol, Mon-
santo, Covilhã ou Fátima. O Conven-
to da Sertã Hotel está a pouco mais 
de uma hora e meia dos principais 
aeroportos portugueses (Lisboa e 
Porto), sendo servido por excelentes 
vias de ligação. 

Este boutique hotel é ideal para 
qualquer viajante que queira desco-
brir o mais genuíno Portugal, com 
uma beleza paisagística incrível: 
80% da região é contornada pelas 
albufeiras de Cabril, Bouçã e Caste-
lo de Bode (Rio Zêzere) e as famo-
sas aldeias do Xisto. As praias flu-
viais são locais de lazer e bem-estar 
únicos que, devido às suas carate-
rísticas naturais, proporcionam mo-
mentos de pura fruição. 

Num território de baixa densida-
de, esta região tem um riquíssimo 
património natural, que também 
propicia o chamado turismo ativo, 
devido à existência de percursos pe-
destres, passeios de canoa, despor-
tos náuticos, rotas BTT, canyoning, 
cable system para wakeboard e ski, 
pesca desportiva, circuitos aventu-
ra, kartcross, saltos tandem, visitas 
guiadas e muitas outras atividades. 
Disponibiliza um roteiro turístico e 
oito rotas para os clientes fruírem 
da região na sua plenitude, há locais 
belíssimos mas desconhecidos pela 
maioria.

Foi considerado pelos Travellers 
Choice 2018 como um dos 25 me-
lhores “Pequenos Hotéis da Eu-
ropa”, o melhor small best hotel 
em Portugal 2018 e um dos me-

lhores em 2019 (Tripadvisor2019). 
Em 2019, foi também mencionado 
no guia mundial Frommer’s e se-
gundo os especialistas desta publi-
cação com 75 milhões de vendas, 
o Convento da Sertã Hotel é uma 
das escolhas de eleição para quem 
percorrer a EN2. 

OUTRAS InFORMAÇÕES 
SOBRE A UnIDADE: 
25 quartos (prestige, classic, histó-
rico e duas suites) Ar condicionado, 
high speed free wireless, HDMI, USB 
e Áudio, Produtos de higiene topo de 
gama, Espelho de maquilhagem, 
Mini bar mediante solicitação, Te-
levisão LCD por cabo, Telefone, fe-
chadura eletrónica de segurança, 
Cofre eletrónico gratuito, Pequeno-
-almoço das 8h00 às 10h30, Estacio-
namento privativo, Sala lounge bar 
com TV com mesa de jogo e livros, 
esplanada, Piscina exterior de água 
salgada, Restaurante Ponte Velha, 
Espaço das Evasões (massagens e 
tratamentos), Venda de produtos lo-
cais e Bar. Recepção 24H, check-in 
depois das 14H30.

geral@conventodaserta.pt • www.conventodasertahotel.pt

Convento da Sertã Hotel
Rua do Convento nº12 6100-597 Sertã • Tlf: +351 274 608 493
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Monsanto GeoHotel Escola 

Onde ainda há tempo para a calma

O 
Monsanto GeoHotel Escola encontra-se lo-
calizado no território do Geopark Naturte-
jo, sendo o primeiro geoparque português, 
integrado nas Redes Europeia e Global de 
Geoparques. Monsanto, terra com uma 

história milenar de convívio com os barrocais, preser-
vou uma arquitetura popular genuína, assim como um 
legado cultural rico em lendas de mouras encanta-
das e monstros fabulosos que habitam dentro das ro-
chas. Durante a construção da aldeia de Monsanto, os  
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geral@monsantoghe.com • www.monsantoghe.com

blocos existentes no barrocal fo-
ram sendo aproveitados para pa-
redes das casas, para muralhas e 
para vias. Monsanto é considerada 
a aldeia mais portuguesa de Portu-
gal, sendo um dos ex-líbris da rede 
das Aldeias Históricas de Portugal 
- doze aldeias onde se aplica uma 
estratégia de desenvolvimento e 
valorização centrada nos valores da 
História, da Cultura e do Património. 
Em Monsanto, as noites templárias 
associam-se a lendários faunos, es-
tórias de lobos, corças, de deusas e 
deuses... que se anunciam em vozes 
várias, ao longo do(s) percurso(s) e 
enfeitiçam. Há rotas que interessam 
a todas as idades; a herança mate-
rial e imaterial é única, enobreceu/ 
enobrece o imaginário do lugar. 

O Monsanto GeoHotel Escola é uma 
criação da Câmara Municipal de 
Idanha-a-Nova, do Instituto Politéc-
nico de Castelo Branco, através da 
sua Escola Superior de Gestão de 
Idanha-a-Nova, tendo como funda-
mento para este projeto, a história, 
o presente e o futuro deste territó-
rio. Aqui, alia-se a formação teórica 
à prática, num espaço carregado de 
autenticidade e propõe-se oferecer 
um espaço que favoreça a fruição da 
paisagem, do saber ser e do saber 
fazer Beirão. 

O Monsanto GeoHotel Escola en-
quanto unidade de acolhimento, dis-
põe de dez quartos climatizados, com 
casa de banho privativa e equipados 
com televisão LCD. A decoração pro-

cura dialogar com o património natu-
ral e cultural circundante e os hóspe-
des beneficiam do acesso à sala Galo 
de Prata, onde o pequeno-almoço 
é servido, a qual oferece uma vista 
panorâmica deslumbrante. No aco-
lhedor Bar Adufe são disponibilizados 
serviços de cafetaria, vinhos da região 
e bebidas espirituosas. 

O Monsanto GeoHotel Escola será 
sempre um espaço onde o conforto 
está presente e, a partir desta uni-
dade, deixe-se cativar por esta re-
gião e desvende toda a sua beleza. 
Percorra os barrocais graníticos, 
através de trilhos milenares, e dei-
xe-se envolver pela energia de uma 
natureza grandiosa. 

Monsanto GeoHotel Escola
Rua da Capela, nº 1. 6060-091 MONSANTO. Idanha-a-Nova • Tlf: (+351) 277 314 061
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Casa das Palmeiras - Nature Houses & Pedagogic Farm

D
eixe-se levar, descubra recantos encantado-
res e desfrute da serenidade do campo sem 
horas nem tempo contado…

Diferenciando-se das usuais unidades de 
turismo rural, as Casas de Campo aqui existentes inte-
gram-se de forma natural na quinta pedagógica certifi-
cada para a sustentabilidade pela Biosphere, Greenkey 
e AccessiblePortugal. 

Aqui terá a oportunidade de vivenciar uma verdadeira 
experiência no campo em comunhão com a natureza e 
as tradições da aldeia, onde todos os pormenores ape-
lam à sustentabilidade, ao respeito pela natureza e pe-
los animais.

Durante o dia, o convite à descoberta está presente em 
todos os recantos da quinta fomentando a autonomia 
das crianças num espaço seguro e cativante onde pais 

O paraíso à sua espera
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podem usufruir sem percalços da paz e 
serenidade que este lugar transmite.

Ir buscar o pão fresco pela manhã, dar o 
pequeno almoço à simpática porca Pêpa, 
descobrir o Bosque Encantado, brincar 
no Parque das Cores, cozinhar o almoço 
na Cozinha de Lama, jogar em família no 
Campo de Futebol, ler um livro na Biblio-
teca, explorar o Charco com Vida, namo-
rar na Fonte dos Namorados, mergulhar 
na Piscina Biológica, colher a fruta e os 
legumes na Horta da Ritinha ou partici-
par na alimentação dos animais e trazer 
os ovos para o jantar, tudo faz parte das 
atividades do dia a dia na quinta!

Casa das Palmeiras, ...um lugar a re-
gressar e onde experiências únicas 
acontecem!

info@casadaspalmeiras.pt • www.casadaspalmeiras.pt

Casa das Palmeiras
Avenida da Liberdade 33 3530-062 Gandufe • Tlf: +351 967 841 781
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Retiro do Bosque Country House

O 
Retiro do Bosque Country House situa-se em 
pleno Parque Natural das Serras de Aire e 
Candeeiros, com uma vista singular sobre o 
polje de Minde e Mira d’Aire. Este local único 
em Portugal, classificado como sítio RAM-

SAR, e próximo de heranças geológicas e históricas, 

proporciona caminhadas e passeios de bicicleta durante 
grande parte do ano e deriva de um fenómeno geológico 
em zonas calcárias em que, nos anos mais chuvosos, os 
lençóis subterrâneos inundam-se e o polje transforma-
-se num lago atrativo para desportos náuticos, dando 
lugar a belas lagoas aquando do seu esvaziamento. 

Um pequeno bosque repleto 
de espécies autóctone
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O Retiro do Bosque Country House é 
o local ideal para entrar em sintonia 
com a Natureza, por isso, deixe-se 
conquistar pela melodia dos pássa-
ros, o verde calmo da paisagem e 
pelas noites estreladas e sinta toda 
a tranquilidade e descanso que esta 
unidade tem para oferecer. 

A casa está inserida num pequeno 
bosque repleto de espécies autóc-
tone, à sombra dos quais poderá 
relaxar numa das espreguiçadei-
ras, a ler um bom livro. Recons-
truída a partir de uma casa de fa-
mília, mistura as raízes ancestrais 
de uma vila com quase 900 anos e 
uma simplicidade moderna que o 
fará sentir-se acolhido como se es-
tivesse em sua casa. 

Uma visita às Grutas de Mira D’Aire, 
uma aventura pela era medieval e 
dos Descobrimentos em monumen-
tos de Património Unesco, um refor-
ço de fé em Fátima ou a busca pelo 
equilíbrio entre campo e mar com 
praias a 50 km também são um bom 
motivo para escolher esta unidade. 

Para além destes bons motivos, ain-
da se destaca a proximidade com 
Museu de Aguarela Roque Gameiro, 

a Igreja Matriz, as Capelas de Santo 
António e de São Sebastião, e o Ate-
liê de Tecelagem. 

info@retirodobosque.com • www.retirodobosque.com

Retiro do Bosque Country House
Largo de São Sebastião, 2395 Minde • Tlf: +351 249 849 313
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A 
Casa das Rendufas está localizada em Ren-
dufas da Estrada, Torres Novas e a sua loca-
lização permite ao hospedes obter a centra-
lidade que pretendem, podendo assim, em 
pouco minutos, visitar a cidade que acolhe 

esta Casa de Campo, bem com todas os históricos con-
celhos limítrofes.

Nesta unidade, o hóspede tem à sua disposição três  
espaços distintos. Na chamada “casa grande” poderão   

Casa das Rendufas

A promessa de momentos de descanso
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encontrar três quartos para duas 
pessoas enquanto que, no denomi-
nado “chalé”, estão disponíveis dois 
quartos para duas pessoas e uma 
sala com facilidades de cozinha. Já 
no Ramalhete, disponibiliza-se um T0 
com bancada de cozinha, sala e ca-
mas para cinco pessoas e acrescidos 
de mais dois quartos para duas pes-
soas. Todos os espaços dispõem de 
entrada privada, casa de banho pri-
vativa, tv, entre outras comodidades.

Para além de todas as facilidades 
que podem ser encontradas nas 
habitações, a vista de montanha, o 
jardim e todo o espaço exterior des-
ta Casa de Campo, prometem mo-

mentos de descanso. Contudo, a di-
versão, junto da “Eira” ou da piscina 
exterior, também são uma excelente 
possibilidade.

A região centro e a Casa das Rendu-
fas têm a proposta ideal para umas 
merecidas férias ou para aquele fim 
de semana especial. 

casadasrendufas@gmail.com • www.casadasrendufas.com/pt

Casa das Rendufas
Rua da Capela, 13, Rendufas 2350-077 Rendufas da Estrada • Tlf: +351916927062
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D
escanse e desfrute da herança de paz de 
uma Quinta com 4 séculos de história. Dei-
te-se e reconforte-se com os sons da paisa-
gem e, ao acordar, abra a janela, respire fun-
do e deixe que a luz do sol o leve a explorar 

a vida do campo. A simplicidade vai saber-lhe bem e vai 
marcar o ritmo dos seus dias.

A Quinta dos Machados – Nature, Love & Relax, dispõe 
de 29 Quartos Duplos, 3 Quartos Adaptados e 2 Casas 
Familiares. Na Ala Tradicional, dorme-se com um con-
forto que nos leva a viajar a momentos em que o tempo 
andava a outro ritmo. A Ala Relax conta-nos a histó-

ria de outra maneira, com quartos temáticos onde os 
elementos decorativos nos transportam para épocas e 
locais bem diferentes. Tudo pensado com amor, para o 
seu descanso e onde o pano de fundo é sempre a na-
tureza. Os quartos de tipologia Clássico (double/twin) 
ficam situados no antigo celeiro, já os quartos Superior 
e Deluxe situam-se no novo edifício do Spa, com vista ou 
acesso aos relvados ou ao bosque de 12 hectares. Esta 
unidade de alojamento dispõe ainda de duas casas fa-
miliares para 4 e 5 pessoas.

Na Quinta dos Machados, relaxar é uma prioridade. O 
encontro entre o bem-estar e o estar-bem faz-se de  

Quinta dos Machados Nature, Love & Relax

Relaxar é uma prioridade
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forma natural e a descoberta de 
sensações é estimulada através dos 
odores silvestres, que nos entram 
pelas janelas, os óleos perfumados 
do spa, e o exercício físico quer den-
tro quer fora de portas. Faça uma 
pausa e relaxe na sauna, banho tur-
co ou jacuzzi, após um tratamento 
de spa, desfrute da área de relaxa-
mento e mantenha-se ativo durante 
as férias no ginásio ou a explorar o 
bosque e o percurso sensorial.

Rodeada de um amplo e verdejante 
relvado, a piscina exterior é o convite 
perfeito nos dias mais quentes. Dis-
põe de uma área infantil autónoma, 
acesso a pessoas com mobilidade 
reduzida, uma zona lounge dedicada 
aos banhos de sol e quando a sede 
apertar, o bar está a dois passos.

No Cantinho dos Sabores obtém-
-se uma experiência gastronómica 
moderna de inspiração tradicional. 
A frescura dos produtos que são uti-
lizados no restaurante, o sabor dos 
ingredientes locais e a forma simples 
como são confecionados, faz com que 
nos lembremos de receitas antigas, 
das nossas mães, avós e tias. Os bo-
los caseiros, chás e doces que oferece 
aos hóspedes são feitos com amor, 
tempo e inspirados na natureza.

A Quinta dos Machados - Nature, 
Love & Relax, com diversos espaços 
exteriores, alojamento e inúmeras 
comodidades, é o espaço ideal para 
tornar real o seu evento de sonho. 

O cenário verde envolvente, o bos-
que e os jardins ou o restaurante 
são vários dos espaços onde poderá 
organizar uma festa de família, reu-
nião empresarial, team building ou 
casamento, que ficará gravado na 
memória dos seus convidados. Para 
este tipo de eventos, dispomos de 
um salão de 440m2 com capacida-
de para 250 pessoas, onde a gran-

de lareira rústica contrasta com os 
candelabros e com o piano Perzina 
dando um toque de sofisticação, 
também uma área de apoio própria 
com duas salas de buffet, um bar e 
uma cozinha própria para catering

A somar a todas a facilidades deste 
empreendimento turístico, desta-
ca-se ainda o facto de serem uma 
unidade Pet friendly e Bikotel. Pode 
desfrutar desta unidade sem ter de 
deixar o seu companheiro em casa 
e poderá usufruir dos percursos de 
BTT ou de estrada, mini-oficina, ser-
viço de lavagem e secagem de roupa 
do ciclista, local para lavagem de bi-
cicletas e parque de estacionamento 
para as "máquinas" de duas rodas.

quintamachados@quintamachados.com • www.quintamachados.com

Quinta dos Machados - Nature, Love & Relax 
Quinta dos Machados, E.N. 8. 2665-006 Barras Azueira • Tlf: (+351) 261 961 279
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Hotel Rural Monte da Lezíria

O 
Hotel Rural Monte da Lezíria está situado em 
Vila Nova de Santo André, entre os pinheiros 
do Litoral Alentejano. Esta unidade disponi-
biliza acomodações modernas e charmosas, 
proporcionando também a possibilidade de 

explorar a paisagem circundante e as praias das ime-
diações, graças à sua proximidade e ao serviço de alu-
guer de bicicletas disponível no local.

Todos os quartos são insonorizados e estão equipados 
com tv a cores com canais por cabo, ar condicionado, 
telefone, wc e varandas privativas e acesso à internet 
gratuito.

O Monte da Lezíria e a localidade onde este se insere, 
disponibilizam vários serviços que incluem campos de 
ténis, passeios a cavalo, corridas de karts ou caminha-

Acomodações modernas e charmosas
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das, tratamentos de massagens ou 
belos locais para descobrir como a 
Praia de Porto Covo ou a Lagoa de 
Santo André. Neste hotel, os hóspe-
des podem ainda desfrutar da aco-
lhedora lareira, das varandas do bar 
ou do lounge no jardim, não esque-
cendo o extenso pequeno-almoço 
buffet, servido diariamente na sala 
de refeições do hotel.

mail@montedaleziria.com • www.montedaleziria.com

Hotel Rural Monte da Lezíria
Estrada da Aldeia. 7500-120 Vila Nova de Santo André • Tlf: +351 269 084 935
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O 
Hotel Rural da Ameira está localizado em 
Montemor-o-Novo, a cerca de 4 km do cen-
tro da cidade.  Numa localidade conhecida 
pelo seu castelo e pelo Centro Interpretativo 
das Minas do Escoural, este Hotel Rural su-

gere uma estadia com o conforto de um turismo em es-
paço rural, situado numa zona privilegiada junto à Serra 
de Monfurado, em pleno Alentejo. 

Nesta unidade de turismo em espaço rural, simples 
e descontraída, os hóspedes têm à disposição 60 
quartos, com casa de banho e terraços privativos, ar 
condicionado, TV e acesso gratuito à internet. No exte-
rior, o Hotel Rural da Ameira tem ao dispor uma pis-
cina de água salgada e cerca de 80 hectares, podendo 
assim desfrutar de uma estadia em pleno contacto 
com a natureza. 

Hotel Rural da Ameira

Todo o conforto no coração do Alentejo
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O Hotel Rural da Ameira é um bom 
ponto de partida para as melhores 
caminhadas e passeios pelos 
lugares escondidos do Alentejo. 
Para além das atividades e locais 
a visitar em Montemor-o-Novo, os 
hóspedes poderão deslumbrar-se 
com os monumentos e deliciar-se 
com gastronomia alentejana, po-
dendo, a partir deste hotel rural, 
visitar belíssimas localidades, tais 
como, a cidade de Évora (Patrimó-
nio da Humanidade), a cerca de 30 
minutos, Arraiolos, a cerca de 20 
minutos, e Estremoz, a cerca de 45 
minutos.

Hotel da Ameira Herdade da Ameira
Apart. 163 7054 – 909 Montemor-O-Novo • Tlf: +351 266 898 240 

www.hoteldaameira.pt • Recepcao@Hoteldaameira.pt 
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Hotel Rural – Quinta de Santo António

E
m pleno Alto Alentejo, entre Elvas e Badajoz, a 
Quinta de Santo António é um verdadeiro oá-
sis para quem procura tranquilidade, beleza 
e qualidade de serviço. Integrada na Herda-
de da Amoreira, atualmente com cerca de 17 

hectares, a Quinta de Santo António retrata o Alentejo 

num ambiente cheio de tradições, que nos faz recuar 
no tempo. Com a sua capela erguida em 1715, o edifí-
cio principal representa a melhor arquitetura das anti-
gas quintas, fundindo-se em harmonia com os jardins 
envolventes do Século XVIII e com a típica paisagem 
alentejana. 

Num ambiente cheio de tradições
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Respeitando a arquitetura do ances-
tral edifício, o interior foi totalmente 
restaurado, oferecendo atualmente 
30 alojamentos onde se destaca a 
decoração personalizada em estilo 
antigo, tendo todos eles casa de ba-
nho privativa.

Evidenciando a longa história e tra-
dição, todos os quartos têm a par-
ticularidade de serem identificados 
pelos nomes dos membros da últi-
ma família que teve como morada 
principal a Quinta de Santo António.

Com mais de 15 anos de experiência 
na realização de eventos, a Quin-
ta de Santo António opera em mo-
dernos moldes profissionais, com 
exigentes critérios de qualidade, 
dispondo de cozinha própria e re-
quintada. Dependendo da época do 
ano e, sobretudo, do gosto de cada 
um, são vários os espaços interiores 
e exteriores que temos à disposição 
do cliente.

A apenas 7 Km da Quinta de Santo 
António pode visitar a bonita cidade 
de Elvas, com um vasto património 
monumental e histórico. Desta-
que para o magnífico Aqueduto da 
Amoreira e para as fortificações 
abaluartadas (Património Mundial 

da Humanidade). Do ponto de vista 
cultural, a cidade também conhe-
cida como Chave do Reino oferece 
ao visitante várias opções entre as 
quais o Museu de Arte Sacra, Museu 
de Arte Contemporânea, Museu Mi-
litar e Museu de Fotografia.

geral@qsahotel.com • www.qsahotel.com

Hotel Rural Quinta de Santo António ****
Estrada de Barbacena, Apartado 206, 7350-903 Elvas • Tlf: +351 268636460
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Hotel Rural Monte Xisto

A 
pouco mais de uma hora de Lisboa, na des-
lumbrante paisagem do litoral Alentejano, 
encontra-se o MonteXisto Hotel Rural****, 
unidade que pelas suas características e lo-
calização oferece as condições ideais para 

usufruir de momentos de lazer em grande tranquilidade.

A gastronomia extraordinária, as actividades e a deco-
ração singular apelam aos sentidos e convidam a viver 
o melhor que a vida pode oferecer.

Muito mais do que um hotel, o MonteXisto é o local de-
sejado para dias inesquecíveis!

Muito mais do que um hotel
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Desenhada para abraçar a paisagem, a piscina panorâ-
mica é a conjugação perfeita entre a arquitectura mo-
derna e o espírito rural. A zona das crianças tem todas 
as condições para aproveitar os melhores momentos 
aquáticos junto dos seus filhos e, ao mesmo tempo, 
descansar e aproveitar a natureza do espaço.

O Restaurante Salpicos oferece uma viagem ao mundo 
dos sabores, com a escolha dos melhores ingredientes 
e a confeção de verdadeiras especialidades, promete-
mos-lhe uma experiência gastronómica de elevada qua-
lidade. No ambiente campestre com o toque de requinte 
e originalidade, saboreie autênticas iguarias elaboradas 
a pensar em si.

Para além do serviço de restaurante, o MonteXisto dis-
põe de 3 bares, o Bar DuJoni junto à recepção e à sala 

de estar, sendo o ponto de encontro para hóspedes e 
convidados, o seu ambiente intimista sugere momentos 
de conversa entre prova de vinhos e petiscos regionais. 
O Bar Laranjeira é um pequeno bar onde encontrará be-
bidas refrescantes, sumos naturais, saborosas sandes 
ou saudáveis saladas, para desfrutar junto à piscina. Já 
o Sunset  Bar, o fará levar pelo romantismo de um pôr-
-do-sol inesquecível! Aqui, poderá usufruir de uma vista 
deslumbrante na sua sala de estar ao ar livre, enquanto 
toma uma bebida.

A partir deste magnífico hotel rural poderá visitar as 
mais belas praias do Litoral Alentejano, as Ruínas Ro-
manas de Miróbriga, a Reserva Natural das Lagoas de 
S. André e Sancha, refúgio de centenas de espécies 
residentes e migratórias, a Barragem de Campilhas, 
fazendo parecer paisagens africanas e passear-se nos 
inúmeros percursos pedestres da Rota Vicentina. Não 
podendo esquecer de visitar o Badoca Safari Park, o 
Centro de Ciência Viva do Lousal, o Museu da Farinha, 
o Museu do Trabalho Rural, Santiago do Cacém e Sines.

geral@montexisto.com • www.montexisto.com

Monte Xisto Hotel Rural
Herdade do Juncalinho CP 3018 Vale das Éguas 7540-610 Vale de Água. Santiago do Cacém • Tlf: +351 269 900 040
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Hotel Lousal - Santa Barbara do Mineiros

L
ocalizado na aldeia de 
Minas do Lousal, o Hotel 
Lousal utiliza um edifício 
histórico datado da década 
de 40 e preserva muitas 

das suas características originais.

Rodeado pela belíssima paisagem 
campestre alentejana, nesta unida-
de hoteleira em espaço rural o hós-
pede poderá usufruir de uma piscina 
exterior, sala de estar com lareira e 
bar, bar exterior com esplanada e um 

restaurante com vários pratos típicos 
alentejanos, onde também são servi-
dos os pequenos-almoços.

Todos os quartos contemporâneos 
proporcionam vista para a aldeia de 

Rodeado pela belíssima paisagem 
campestre alentejana
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Minas do Lousal e estão equipados 
com ar condicionado, televisão por 
satélite, Wi-fi, mini-bar, secretária 
e cofre. Alguns dos quartos também 
dispõem de varanda, para que possa 
relaxar ao som da brisa alentejana ou, 
simplesmente, para observar lua e as 
estrelas numa noite quente de verão. 

A partir desta unidade hoteleira, o 
hóspede poderá conhecer alguns 
pontos de interesse como o Cen-
tro de Ciência Viva, a Barragem do 
Lousal, o Monumento Megalítico do 
Lousal, as Ruínas de Miróbriga, a 
Barragem Romana de Pêgo da Mou-
ra, o Badoca Safari Park, entre ou-
tros paraísos a menos de uma hora 
de distância, tais como Santiago do 
Cacém, a Praia da Comporta, Sines 
e Vila Nova de Milfontes.

geral@hotellousal.com • www.hotellousal.pt/

Hotel Lousal - Santa Barbara dos Mineiros - Hotel Rural ****
Avenida Fréderic Vélge. 7570-006 Minas do Lousal • Tlf: +351 269 038 960



82

 ALEnTEjO

Hotel Rural - Restaurante Santo António

S
anto Antonio Hotel Rural Inaugurado em Fe-
vereiro de 2011, hotel rural três estrelas, si-
tuado em pleno Norte Alentejano, a 20 km de 
Portalegre, oferece-lhe a ruralidade e beleza 
natural do Alto Alentejo. Inserido no meio de 

uma paisagem tranquila e numa região de recursos e 
interesses diversos, dispõe de 29 elegantes unidades 
de alojamento com areas generosas entre 26 a 40m2, 
inseridos num edificio de arquitetura contemporânea 
localizado na Vila de Arronches.  

Decoração moderna, cores sóbrias, combinam com o 
chão tradicional de tijoleira, os quartos distrubuidos 
entre, duplos, twins, suite e familiares, todos com va-
randa privada, dispõem de vista desimpedida, como os 
espaços comuns, amplos com muita luz proveniente das 
grandes portadas e vistas largas para as relaxantes pai-
sagens alentejanas. 

A unidade contempla diversas infra-estruturas de lazer 
para uma estadia plena de actividades e experiências, 

Para uma estadia plena de atividades 
e experiências
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Hotel Rural Santo António
Bairro de Santo António, Arronches 7340-041 Portalegre • Tlf: +351 245 589 003

reservas@santoantoniohotel.com • www.santoantoniohotel.com

destacando-se a piscina exterior ro-
deada de amplo jardim, jacuzzi ex-
terior, bar de apoio à piscina, campo 
de futebol, espaço internet e biblio-
teca. O Restaurante de cozinha tra-
dicional alentejana com um toque 
de sofisticação. 

Dispõe de acesso Wi-Fi gratuito nos 
quartos, nas áreas públicas. Recep-
ção disponível 24 horas. E estacio-
namento privado gratuito. 

Restaurante “Sto. António” Certifi-
cado pelo Turismo do Alentejo, de 
cozinha tradicional alentejana com 
um toque de sofisticação. oferece 
num ambiente acolhedor gastrono-
mia de cariz regional com um toque 
sofisticado onde o azeite, o pão, as 
ervas aromáticas e vinhos maiorita-

riamente nos produtores da região. 
O Hotel Rural Sto. António dispõe 
um conjunto de soluções idealiza-
dos para casamentos, batizados, 
reuniões e eventos sociais. Os jar-

dins exteriores junto à piscina, a 
sala multiusos assim como a tenda, 
tecnicamente equipados, permitem 
uma enorme versatilidade, quanto 
à capacidade e ao tipo de eventos 
a realizar. Encontrará uma equipa 
dedicada e com larga experiência 
na organização de eventos, que lhe 
assegura todos os detalhes.

Empreendimento integrado na 
paisagem que o rodeia. Um Hotel 
com preocupações ecológicas e 
com o reaproveitamento dos seus 
recursos.
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Monte da Estrela Country House and Spa

O 
Monte da Estrela Country House & Spa 
é um Agroturismo no Alentejo profundo, 
ideal para repousar e relaxar nas nossas 
instalações, tal como para libertar o es-
pírito aventureiro de cada um e explorar 

o território envolvente. Está situado no concelho de 

Moura, muito perto da aldeia da Estrela. Tem sete 
quartos de piso aquecido de xisto, todos com uma 
cama de rede no alpendre. Para além do conforto nos 
quartos, a casa oferece todas as condições para uma 
estadia perfeita. O Monte da Estrela tem uma sala de 
jogos, biblioteca em mezzanine, sala de estar com 

Todas as condições para uma estadia perfeita
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lareira central, adega, piscina ex-
terior de água salgada e um SPA 
com sauna, banho turco, jacuzzi, 
sala de massagens e uma área de 
ginásio. O Monte situa-se na Re-
serva Dark Sky Alqueva, a primei-
ra do mundo a receber um selo de 
qualidade que atesta as caracte-
rísticas únicas do céu noturno. Há 
também um terraço criado a pen-
sar na observação das estrelas. 

Os hóspedes podem também par-
ticipar na colheita de vegetais da 
nossa horta, apanha da azeitona, 
ida à capoeira para recolher ovos, 
ou perceber como se faz o vinho 
da talha na nossa adega. Para ter-
minar o dia, nada como saborear 
a gastronomia da região, acompa-
nhada de um copo de vinho produ-
zido no Monte da Estrela Country 
House & Spa.

geral@montedaestrela.pt • www.montedaestrela.pt

Monte da Estrela Country House & Spa
Monte da Estrela, Courela das Antas, Aldeia da Estrela 7885-201 Moura Alentejo • Tlf: +351 919 373 733
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Casa Bela Moura

C
asa Bela Moura é um hotel íntimo, com 15 
quartos e suites, no coração do Algarve. A 
900m encontram-se as românticas praias da 
Senhora da Rocha e, bem perto, pode avistar 
o extenso areal de Armação de Pêra, o maior 

recife natural de Portugal e uma lagoa protegida onde 
pode ver flamingos e outras aves. A localização central, 
a trinta minutos de Faro, entre Porches e Armação de 
Pêra, faz do nosso hotel uma base ideal para ir à desco-
berta de toda a região.

A Casa Bela Moura foi fundada nos anos ’80, pela família 
algarvia Salvador Garcia, como primeiro estabelecimen-
to de Turismo Rural no Algarve. Em 2002, a família Belga 
Rijnders adquiriu a propriedade e em 2010 converteram 
esta unidade em hotel rural. Neste momento, a Casa Bela 

Moura é o hotel de 4 estrelas mais pequeno do Algarve. 
Em 2010 e 2011 foram considerados o “melhor hotel de 
Porches” pelos utilizadores do site Zoover.nl e, em 2020, 
recebe prémio “travellers’ choice” da TripAdvisor.. Vá-
rios guias de viagens, como o Guia Michelin, recomen-
dam a Casa Bela Moura.

O atendimento personalizado e a nossa hospitalidade 
autêntica garantem umas férias inesquecíveis.

A “Bela Moura” simboliza uma das lendas dos tem-
pos da ocupação Moura no sul de Portugal. Segun-
do esta lenda, um conde de Porches foi preso pelos 
Mouros e durante a captura ficou apaixonado pela 
princesa Moura, que resolveu ajudá-lo a fugir e vol-
tar para a sua terra, nas praias douradas do Algarve. 
Ainda hoje, muitos dos visitantes do Algarve apaixonam-
-se pela região algarvia e voltam, ano após ano, para en-
contrar nesta nossa linda terra uma segunda casa.

O hotel de 4 estrelas mais pequeno do Algarve
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PORQUE DEVE ESCOLHER 
A CASA BELA MOURA
•  Personalizado: com somente 15 quartos e suites, o 

tempo é dedicado aos hospedes.
•  A localização central: a poucos minutos de vários lo-

cais de interesse da região algarvia.
•  Casa de amigos: A sensação de uma casa de amigos 

mas o serviço e comodidades de um hotel.
•  Buffet de pequeno almoço variado: todos os dias uma 

surpresa nova na mesa e o destaque para a utilização 
de muitos produtos regionais.

•  Uma piscina aquecida (com jacuzzi): durante toda a épo-
ca apresenta uma temperatura entre 25 e 30 graus.

•  Gentileza e diferenciação: Durante todo o dia  a fruta 
fresca e água está disponível, enquanto que, da parte da 
tarde, um café/chá e um bolo caseiro são os anfitriões.

•  Não há despesas extras: Serviços grátis: lugar de es-
tacionamento privado - uso de bicicletas - jogo da pe-
tanca - chapéus de sol e toalhas para piscina e praia 
– espreguiçadeiras - livros e revistas - internet WiFi - 
cofre no quarto

DESTAQUE E POnTOS DE InTERESSE:
Destacamos as pequenas praias escondidas ao pé das 
falésias, as grutas marinhas de Benagil, a Gastrono-
mia algarvia, os percursos pedestres, o golfe e o mer-
gulho nesta que é uma das regiões mais visitada em 
Portugal.

Casa Bela Moura
Estrada de Porches, Alporchinhos 8400-450 Porches • Tlf: (+351) 282 313 422. (+351) 918 031 800

info@casabelamoura.com • www.casabelamoura.com
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A 
Quinta das Barradas é uma propriedade 
portuguesa do século XIX. O edifício inclui 
um restaurante rústico na antiga cave de vi-
nhos e de azeite, um salão com lareira, um 
encantador pátio e uma piscina biológica 

com reserva natural, canais, nenúfares e papiros. A nos-

sa casa encontra-se rodeada por um grande jardim, que 
se estende por toda a propriedade. Aqui, irá encontrar 
magníficas flores e plantas, limoeiros e outras árvores de 
fruto. Os nossos animais domésticos vivem em pequenos 
estábulos de madeira e agradecem a visita dos nossos 
pequenos hóspedes e de todos os amantes dos animais.  

Quinta das Barradas 

Um encantador pátio e uma piscina biológica
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A Quinta situa-se nos arredores da pequena aldeia de 
Odiáxere, a cerca de 8km de Lagos e a 10km de Porti-
mão. A praia mais próxima da Quinta é a Meia Praia, que 
fica a 5km da Quinta das Barradas.  

Regularmente oferecem yoga no jardim. Têm o 
maior gosto em organizar qualquer actividade des-
portiva que deseje durante a sua estadia, seja aulas 
de golfe, bicicleta, vela, equitação ou caminhada. 

Para além disso, poderá desfrutar dos nossos des-
contos nos vários campos de golfe cuja reserva seja 
feita connosco.  

LOCAIS PARA VISITAR  
Barragem da Bravura, Ponte de Piedade, Muitas praias 
bonitas Meia Praia, Porto de Mõs ou Praia de Luz, as 
grutas de Benagil, Cabo de São Vicente, Zoo Lagos, Zoo-
marine Algarve.  

Hotel Rural Quinta das Barradas
Country House 8600-255 Odiaxere - Lagos • Tlf: +351 282 770 200

info@quintadasbarradas.com • www.quintadasbarradas.com
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Hotel Rural A Quinta 

Num planalto rodeado de montanhas

U
m pequeno Hotel Rural que possui varias va-
lências pela sua localização, está a 660 mts 
de altitude, uma pequena vila num planal-
to rodeado de montanhas a poucos metros 
do campo de golf do Santo da Serra, assim 

como a 6km do aeroporto e várias praias. A partir do Ho-
tel pode efetuar vários passeios pela “Levadas” (canais 
de água para irrigação) observar a “Laurissilva” andar 
pelas montanhas, observação de pássaros, o nascer do 
sol, andar a cavalo, jogar golf assim como outras ativi-
dades possíveis tais como andar de barco, rapel, canyo-
ning, ver cetáceos e nadar com eles, ir a uma praia dife-

rente cada dia desde o hotel. Pela sua localização pode 
ir e regressar cada dia fazendo um percurso diferente, 
quer a pé quer de carro (o hotel fornece todas as infor-
mações necessárias bem como o apoio). Nas redonde-
zas existe pequeno comércio, restaurantes, bares, igre-
ja, multibanco, centro de saúde, farmácia, cabeleireiros, 
táxis, autocarros (Bus).

O Hotel possui 11 quartos duplos e triplos, todos com 
banho privativo, ar condicionado quente/frio e desumi-
dificação, TV, internet, WIFI grátis, telefone, secador 
de cabelo, decorados com simplicidade e bom gosto, 
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contact@estalagemaquinta.com • www.estalagemaquinta.com

Hotel Rural A Quinta
Estrada Santo Antonio da Serra nr 398 9100-255 Santa Cruz - Madeira • Tlf: +351 291 550 030

quartos não fumadores, 1 quarto 
adaptado para pessoas com mobi-
lidade reduzida, possui recepção 
24H, restaurante (público), sala de 
estar e TV, bilhar, lareira, parque 
privativo grátis, piscina exterior e 
bonitos jardins com pequeno lago e 
animais, possui bicicletas (aluguer), 
rent-a-car disponível assim como 
táxis para excursões à volta da ilha. 
Venha conhecer a Madeira e verá 
que vale apena!

COMO CHEgAR:
A partir do Aeroporto entre na Via 
Rápida (Logo na primeira curva à di-
reita, tem uma placa Santo da Serra 
- Santa Cruz) siga mais 50 metros, 
vire à direita e vá sempre em frente, 
paralelamente à pista do aeroporto. 
No fim suba 200 metros e siga a pla-
ca Santo da Serra - Campo de Golf. 
Após 5 km, já depois de passar pelo 
Campo de Golf, passe a Vila e 200 
metros à frente encontra o Hotel-
-Rural “Estalagem a Quinta” .

LOCAIS A VISITAR:
A 600 metros encontra-se a “Quin-
ta da Junta” pertence ao Governo 
Regional -é um jardim público com 
animais e um mirador vista Machico.
Levada dos Cardais, Levada Nova, 
Levada da Serra do Faial entre ou-
tros percursos pedestres!

Todos os domingos realiza-se uma 
Feira, como todo o tipo de produtos 
(alimentos,roupas, calçado, souve-
nirs) a 400 metros do nosso Hotel .

Praia de Santa Cruz a 6km, Praia de 
Machico a 6km  

EVEnTOS AnUAIS:
Festa da Flor – Realiza-se no Fun-
chal a 22km do Hotel, no mês de 
Abril /Maio (consulte aqui datas e 

outros eventos: http://www.visitma-
deira.pt/) 

Fachos e Festa Gastronómica – Rea-
liza-se em Machico a 6km, no mês de 
Agosto / Setembro (consulte aqui datas: 
https://www.visitmachico.com/pt/)
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A 
Estalagem do Vale é uma encantadora uni-
dade de turismo rural que oferece alojamen-
to acolhedor e confortável, em plena Flores-
ta Laurissilva, declarada e reconhecida pela 
UNESCO como Património Natural Mundial.

O histórico edifício principal revela um passado rico e 
peculiar, que começou há cerca de 150 anos com uma 
casa senhorial, tendo também sido uma escola e utiliza-
do como hospital quando a população local necessitou 
de serviços de saúde.

Estalagem do Vale

As suas férias num dos locais mais idílicos 
da Madeira
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Actualmente, a Estalagem do Vale dispõe de 41 quartos 
com todas as comodidades do século XXI, destinadas a 
tornar a estada o mais aprazível possível. Os hóspedes 
têm, também, à disposição um restaurante, bar e infra-
-estruturas de lazer, no edifício principal ou nos mag-
níficos jardins. Na Estalagem do Vale as crianças são 
bem-vindas, e existe também um quarto especialmente 
preparado para os hóspedes com dificuldades de mo-
bilidade.

A sua localização privilegiada, na parte norte da Ilha 
da Madeira, no vale de São Vicente e em plena Floresta 
Laurissilva, assegura a revelação do que de melhor o 
silêncio e a magia da natureza têm para lhe contar. Em-
bora o Funchal esteja a escassos 20kms de distância, 
espera-o outro mundo, onde o chilrear dos pássaros, os 
aromas e imponência da natureza garantirão a sereni-
dade que merece.

Disponibiliza diversos programas temáticos para que o 
hóspede encontre o que melhor se adapta ao que pro-
cura.

info@estalagemdovale.com • www.estalagemdovale.com/pt/

Estalagem do Vale
Rua Drº Gregório Dinis,37 Sítio das Feiteiras de Baixo. 9240-206 - São Vicente – Madeira • Tlf: +351 291 840 160










