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Monte do Ramalho
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

O Monte do Ramalho é uma Herdade Alentejana de origens rurais. Três casas de cor azul e branco, totalmente
equipadas, estão rodeadas por um extenso olival. Esteva, Alecrim e Giesta, com capacidade para 6, 4 e 2 pessoas
respetivamente, preservam os traços originais das casas alentejanas de outros tempos. A decoração é feita com
elementos originais, históricos e rústicos, transmitindo uma sensação de bem-estar e conforto. O contacto com a
natureza a todos os níveis é o que mais preservamos e nossa piscina biológica é a prova disso. O conceito baseia-se
na utilização das plantas que fazem a oxigenação da água, não necessitando de nenhum tratamento químico. De
inverno, é substituída pela lareira alentejana e a chama dá outra cor às casas. Os animais, cavalos, cabras, bâmbis,
patos, ganços, galinhas e galos, gatos e cães, serão também a vossa companhia durante a estadia. Para além dos
jogos, dos passeios a pé e de bicicleta, do som dos passarinhos e da água a correr, a sesta á sombra das árvores ou
a observação do céu estrelado junto às casas são momentos únicos. A Barragem do Maranhão está aqui ao lado, a
paisagem é magnífica e os desportos náuticos convidam os mais aventureiros. A gastronomia e os vinhos são os
complementos a bons momentos passados na nossa região. Um pedaço de paraíso, de portas abertas para vos
receber – Monte do Ramalho – Onde é possível ouvir o som do silêncio.
Contactos

Telefone:

Monte do Ramalho - Apartado 7
7480-320 Ervedal – Avis
+351 939 165 703

E-mail:

montedoramalho@gmail.com

Website:

http://www.montedoramalho.com/pt

Morada:

Caraterísticas e Serviços
Sala de jogos
Piscina
Número de camas: 8
Número de quartos: 6
Quartos duplos com casa de banho: 3
Parque de estacionamento
Quartos individuais sem casa de banho: 19:00
Número de suites: 3
Quartos duplos sem casa de banho: 3
Acesso à internet

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

1/2

Aceita animais de estimação
Número de apartamentos: 1 T1; 1 T2; 1 T3
Baby Sitter

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Secador de cabelo no quarto

Acessos
Autocarro

Pagamentos
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€)
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
Registo nº: 3991
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