Alojamento
Alentejo
Alandroal
Herdade Dom Pedro

Herdade Naveterra

Turismo no Espaço Rural / AgroTurismo
Morada: Terena - Évora - 7250 - 065 TERENA

Turismo no Espaço Rural / Hotel Rural

Telefone: 268459137 Fax: 268459137
Caraterísticas e Serviços:
Sala de jogos; Piscina; Número de camas: 6; Número de quartos:
3; Quartos duplos com casa de banho: 3; Quartos na casa
principal: 3; Restaurante;

A Herdade de D. Pedro é um "Monte" tipicamente alentejano
situado no centro de uma propriedade agrícola de 100 hectares
com paisagem magnífica sobre a vila de Terena, o seu castelo
medieval e a capela fortificada da Boa Nova. Os cavalos e os
rebanhos pastam em liberdade.
Abundam as aves das mais variadas espécies.
Para os que desejam descansar, podem optar por um banho
refrescante na piscina ao fim da tarde, seguido de um passeio a
cavalo à beira rio ao entardecer, ou um passeio de jeep em
safari até ao Guadiana, aos seus moinhos de água com planícies
espanholas como cenário de fundo.

Morada: Herdade Nave Baixo 7250-053 São Brás dos
Matos Alandroal Évora
Telefone: +351 268 434 061 Fax: +351 268 434 063
E-mail: naveterra.hrural@hotmail.com Website:
http://www.hotelnaveterra.com
Outras Informações:
Alojamento aderente à Rota Dark Sky Alqueva.

Caraterísticas e Serviços:
Piscina; Número de camas: 22; Número de quartos: 5; Quartos
duplos com casa de banho: 5; Quartos na casa principal: 5; Sala
de televisão vídeo; Ar condicionado central; Número de suites: 6;
Acesso à internet; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores; Restaurante; Bar;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Serviços e equipamentos no quarto:
Quarto com aquecimento; Televisão; Secador de cabelo; Ar
condicionado no quarto; Mini bar;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalacoes para
deficientes;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 08h30 - 10h00; Horário do room
service: 08h30 - 20h00;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Herdade Naveterra – Hotel Rural, situa-se a 7 Km do Alandroal,
estrada nº373 no sentido Alandroal-Elvas, sendo de muito fácil
acesso.
Naveterra, inserido num espaço com 150ha, de pura natureza
alentejana convidam a caminhadas, passeios de bicicleta, e à
pesca desportiva na barragem existente, onde o sentimento de
paz e harmonia são uma constante.
A centralidade da sua localização, permite, num raio que varia
entre os 10 km e os 35 km, visitar Juromenha, Terena, Vila
Viçosa, Estremoz, Borba, Elvas, Badajoz, o que faz do Hotel
NaveTerra um bom ponto de partida para visitas nos arredores.
Pode também efetuar passeios de barco no maior lago da
Europa.
No concelho do Alandroal existem vários pontos de relevante
interesse turistico nomeadamente – a Rocha da Mina – um
santuário rupestre, pré-celta, dedicado ao culto do deus
Endovélico, a Rota do Giro, a Pedra Alçada, as Antas, a Igreja
Fortaleza da Boanova, os 3 Castelos do Concelho, o Palácio
Ducal e Capelas em Vila Viçosa. . .
A Herdade Naveterra, dispõe de 11 alojamentos, todos
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equipados com ar condicionado, televisão LCD, Secador de
cabelo, ameneties de higiene, e todos dispõem de WC privativo.
Sendo 5 quartos duplos, com área média de 16 m2 , em que 3
deles, dispõem de uma varanda, com vista para o Pôr do sol,
piscina e lagoa e 6 magníficas suites, com frente para o jardim
contendo todo o equipamento dos quartos, mais lareira e minibar. A sua área é de 30 m2, aproximadamente.
Para lazer e relaxamento, dispomos de uma ampla sala com 120
m2, com música ambiente, uma sala de refeições com
capacidade para 30 lugares sentados, piscina com música
subaquática com fins terapeuticos.
Ao longo do ano a Herdade Navaterra proporciona várias
atividades, tais como : chi kung, yoga , meditação, thai chi,
cerimónia do chá, cursos de equitação alternativa, massagem,
etc.
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