Horta do Muro
SOBRE

Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Casas de Campo

A Horta do Muro está localizada em pleno Alentejo, a escassos quilómetros da fronteira com Badajoz.
Longe de qualquer ruído urbano, mas perto de tudo, torna-se o sítio ideal para uma estadia única, com direito a
contemplar a beleza das vastas planícies alentejanas. Nos cerca de 7 hectares, pratica-se o cultivo de Agricultura
Biológica.
Os passeios a pé, a cavalo e de bicicleta, são uma excelente forma de apreciar a fascinante quietude do campo,
quebrada pelo cantar dos pássaros ou pelo badalo dos rebanhos de ovelhas ou manadas de vacas que passam em
redor.
A confecção de licores e compotas e a feitura do pão utilizando o forno que cozerá a massa ao calor da lenha de
azinho e de oliveira, leva-nos a recordar o tempo das nossas avós.
A Horta do Muro, oferece uma grande diversidade de produtos biológicos, como sejam o azeite, os vinagres
aromatizados, os licores artesanais, a massa de pimentão, as mais variadas compotas e as frutas e legumes
acabados de colher.
É ainda posto ao dispor de quem nos visita refeições genuinamente alentejanas, de confecção caseira, com os
nossos produtos biológicos vindos directamente da horta.
O perfume da Alfazema misturada com outras tantas essências das plantas aromáticas presentes na Horta do Muro,
obrigam-nos a respirar fundo e deixar-nos invadir pela Natureza.
Nos dias quentes, relaxar junto à piscina e ver o pôr-do-sol no horizonte, ou no Inverno, aconchegar-se junto à lareira
e ouvir o crepitar do lume no chão, fazem deste, o refúgio perfeito.
Contactos
Horta do Muro 7370 Campo Maior
+351 96 983 97 71
Telefone:
turismorural@hortadomuro.com.pt
E-mail:
Website:

http://www.hortadomuro.com.pt
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Caraterísticas e Serviços
Piscina
Número de camas: 9
Número de quartos: 6
Quartos duplos com casa de banho: 6
Quartos na casa principal: 2
Quartos em anexo: 4
Sala de televisão vídeo
Ar condicionado central
Aquecimento central
Aceita animais de estimação
Quartos para fumadores

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Televisão
Ar condicionado no quarto

Horários
Horário do room service: 12h00 -14h00

Acessos
Parque de estacionamento
Garagem

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