Monte Saraz
SOBRE

Tipo de Alojamento

Turismo de Habitação

Numa distância curta da vila medieval de Monsaraz, está situado esta encantadora Casa Monte Saraz no coração de
um antigo e magnífico olival e perto do enorme lago de Alqueva. A área é dotada de sol e um clima especial, que
contribui para as criações de grandes vinhos para os quais a região do Alentejo é tão bem conhecido.
Situado num monte do século dezoito maravilhosamente restaurado, Monte Saraz é uma combinação agradável de
arquitetura tradicional e desenho contemporâneo, oferecendo repouso e qualidade durante a sua estadia em
acolhedoras casas independentes em suites, no edifício principal. As suas casas dão acesso direto aos jardins
salpicados por pequenos lagos cobertos de nenúfares e de um pomar de citrinos.
Nesta residência pode encontrar tranqüilidade em qualquer época do ano, seja no aconchego de uma boa lareira,
seja nadando na piscina emoldurada por arcos de um antigo lagar de azeite de oliva. Vai partir à descoberta dos
sabores regionais, dar passeios a pé ou de bicicleta, visitar monumentos pré-históricos ou adegas de vinho, conhecer
as aldeias vizinhas ou ainda velar e apreciar a beleza dos lagos formados pelas águas de Alqueva. À noite, é possível
jantar sob o céu estrelado, tendo como cenário a vila de Monsaraz iluminada, e por banda sonora o sibilar dos grilos
e cigarras.
Contactos
Horta dos Revoredos, Barrada 7200-172 Monsaraz
+351 266 557 385
Telefone:
+351 266 557 485
Fax:
E-mail:

info@montesaraz.com

Website:

http://www.montesaraz.com

Caraterísticas e Serviços
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Aquecimento central
Sala de televisão vídeo
Número de camas: 21
Número de quartos: 4
Número de suites: 3

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

1/2

Piscina
Área reservada a fumadores
Ar condicionado central

Serviços e equipamentos no quarto
Secador de cabelo
Acesso Internet
Quarto com aquecimento
Ar condicionado no quarto
Televisão

Horários
Horário do pequeno almoço: 09h -11h00

Acessos
Parque de estacionamento

Pagamentos
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Outras Informações
Alojamento aderente à Rota Dark Sky Alqueva.
Registo nº: 198
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