Herdade das Barradas da Serra
SOBRE

Herdade das Barradas da Serra
Turismo no Espaço Rural
Tipo de Alojamento
A Herdade das Barradas da Serra explora 800 hectares em duas unidades independentes. A produção de cortiça e a
criação de ovinos em regime extensivo são as actividades mais importantes, seguem-se a produção de madeira,
pinha e por último, a caça.
Situada no sopé da Serra de Grândola, a Herdade deve-lhe uma parte da sua beleza e dos seus mistérios. Uma
floresta de sobreiros, que se estende por montes e vales, serve de abrigo a um sem número de animais e de plantas.
A mesma floresta gera muitos postos de trabalho, num sistema quase perfeito de coabitação entre o Homem e a
Natureza e o Montado de Sobro.
Com uma gestão cuidada ao nível da preservação do ambiente e da biodiversidade, tem sido possível garantir a
rentabilidade da empresa, conservando áreas em que a flora e a fauna permanecem intocadas, tornando possível
observar muitas espécies no seu habitat natural.
Na posse da família vai para cinco gerações, a Herdade representa o orgulho e simultaneamente a motivação para
assegurar a sua continuidade ao longo dos tempos, fortalecendo a ideia de que “Sem Agricultura Não Há Futuro”.
A opção pelo Turismo em Espaço Rural surge integrada numa estratégia de diversificação do negócio, dá sentido à
recuperação do Monte e permite a materialização de uma ideia antiga em que se alia a arte e gosto de bem receber
. Tradição, requinte, conforto e alguma informalidade estão ligados ao conceito que nos orientou desde a concepção
dos interiores ao arranjo dos espaços exteriores. A utilização de cores quentes e da luz ajuda a compor um quadro
de tranquilidade e descontracção a que a natureza se junta.
Entre deixar-se levar pela preguiça ou levar à exaustão as suas capacidades físicas nos incontáveis caminhos do
sobe e desce da serra, a escolha será sempre sua.
Contactos
Morada:

Estrada Nacional 261-1, 7570-351 Grândola

Telefone:

+351 269442320 / 961776610

E-mail:

geral.hbs@gmail.com

Website:

http://www.barradasdaserra.com

Caraterísticas e Serviços
Piscina
Número de camas: 20
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Número de quartos: 7
Quartos duplos com casa de banho: 10
Parque de estacionamento
Aquecimento central
Número de suites: 3
Acesso à internet
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€)

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

Horários
Horário do pequeno-almoço: 09:00 - 11:00

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