Alojamento
Alentejo
Alandroal
Herdade do Monte Outeiro
Turismo no Espaço Rural / Casas de
Campo
Morada: Herdade do Monte Outeiro7200-021 Santiago
Maior
Telefone: +351 268 49 92 72 Fax: +351 268 49 92 72
E-mail: herdademonteouteiro@sapo.pt Website:
http://www.herdademonteouteiro.com
Outras Informações:
Camas extra:
criança - 10€
adulto - 20€
Caraterísticas e Serviços:
Piscina; Número de camas: 10; Número de quartos: 5; Quartos
duplos com casa de banho: 5; Quartos na casa principal: 5; Sala
de televisão vídeo; Acesso à internet; Área reservada a não
fumadores; Área reservada a fumadores; Solário; Jardim;
Acessos:
Parque de estacionamento; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Quarto com aquecimento; Televisão; Secador de cabelo; Acesso
Internet;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 9h00 - 11h00;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada acessível: Total;

MONTE” é o nome que designa o conjunto de edificações que
existem na Herdade, constituindo um núcleo coeso. Com várias
funções, destinadas às diferentes actividades existentes:
habitação dos proprietários, turismo rural e actividades agropecuárias.
A Herdade dedica-se à produção de gado e ovino, os quais vivem
em liberdade alimentando-se do pasto natural, bem como se
dedica à exploração do olival.
A Herdade está localizada no concelho do Alandroal, freguesia de
Santiago Maior, em plena Reserva Ecológica Nacional.
O MONTE está implantado sensivelmente ao centro da Herdade
numa posição de excepção, cuja panorâmica abarca 360º,
avistando-se os Castelos de Terena, Monrasaz e as vastas
paisagens onduladas sobre “montado de azinho”, as vinhas e o
gado em pastagem natural.
O MONTE é por excelência o pólo de atracção de toda a
actividade existente, aqui se reúnem todos os sons, todos os
aromas, toda a fruição do momento.
Possui 5 quartos duplos para utilização turística, com casa de
banho privativa e tv. Três são virados a sul sobre “a tapada” (
olival delimitado por muro ) com acesso directo a um terraço
coberto que possibilita o contacto directo com a natureza.

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

1/2

Possui 2 salas ambas com lareira, sendo uma de carácter mais
íntimo com TV e a outra mais ampla com “lareira de chão” típica
alentejana e zona para refeições.
Terraço coberto virado a sul sobre o olival com vista sobre o
castelo de Monsaraz; variadas zonas de estar exteriores em
ambiente natural.
A Piscina está implantada sobre o quadrante norte/nascente
avistando-se o Castelo de Terena, permite a contemplação sobre
a paisagem ao mesmo tempo que usufrui dos “sabores” do
MONTE nas refeições ligeiras aqui preparadas para si.
Junto à piscina existe uma zona de BBQ onde os clientes poderão
confeccionar as suas refeições.
PICNIC – poderão ser fornecidos, a pedido, em cestos para
usufruir dos bons alimentos desta região em plena comunhão
com a natureza.
Localizada no concelho do Alandroal, numa região “tão perto”
mas ainda a descobrir, de uma beleza selvagem e doce, que
possibilita passeios de observação ambiental, desporto natureza
( bacia do Alqueva a 8km, barragem Lucefecit a 7km) e outras
actividades de lazer.
-Percursos pedonais com visita a Monumentos megalíticos,
Castelos e culto ao Deus Endovélico
-Localizada na zona “Dark Sky” permite a observação do
universo em plena noite alentejana
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