
 

ESTADIAS LONGAS NO SÃO LOURENÇO DO BARROCAL 

Agora que os meses mais frios se aproximam e o aconchego das mantas de lã e do cheiro a lareira  
já se faz pedir, porque não optar por passar os meses de Inverno connosco? Traga a sua família e, no 
conforto espaçoso das nossas casas, aproveite para trabalhar com vista para a paisagem do Alentejo, 
enquanto as crianças descobrem o que é viver esta estação no campo. E descanse também, no meio  
da beleza vasta das oliveiras e dos barrocais, longe da agitação da cidade.  

ESTADIAS DE 2 SEMANAS 

• 15 noites numa Casa Terreiro de 2 Quartos com 3 noites de oferta incluídas  
• Pequeno-almoço incluído (restaurante ou room service) 
• Pão alentejano entregue todos os dias na Casa 
• Cabaz da horta entregue semanalmente na Casa 
• Opção de serviço de carta completa do restaurante em room service* 
• Crédito de 50¤ em tratamentos de Spa Susanne Kaufmann a usar uma vez durante a estadia 
• Bicicletas para explorar a herdade incluídas   
• Mesa no exterior para aproveitar os raios de sol de Inverno 

Valor total para esta estadia (até 4 pessoas): ¤5.160,00 
*Refeições da carta do restaurante não incluídos 

ESTADIAS DE 1 MÊS 

• 30 noites numa Casa Terreiro de 2 Quartos com 6 noites de oferta incluídas  
• 10% de desconto no valor de estadia na Casa 
• Pequeno-almoço incluído (restaurante ou room service) 
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• Pão alentejano entregue todos os dias na Casa 
• Cabaz da horta entregue semanalmente na Casa 
• Opção de serviço de carta completa do restaurante em room service* 
• Crédito de 100¤ em tratamentos de Spa Susanne Kaufmann  a usar uma vez durante a estadia 
• Bicicletas para explorar a herdade incluídas  
• Mesa no exterior para aproveitar os raios de sol de Inverno 

Valor total para esta estadia (até 4 pessoas): ¤9.030,00 
*Refeições da carta do restaurante não incluídos 

CONDIÇÕES DE RESERVA 
Válido até 31 Março de 2021 (exceto em Épocas Especiais, como Natal e Ano Novo). Todas as ofertas sujeitas a disponibilidade e 
confirmação pelo hotel e não podem ser combinadas com outras promoções ou condições especiais. Todas as tarifas incluem 
impostos à taxa legal em vigor e são válidas para estadias mínimas de 15 dias consecutivos. As reservas deverão ser garantidas 
com cartão de crédito e estão sujeitas a um período de cancelamento de 48 horas antes das 12h00 do primeiro dia da sua estadia. 

EXPERIÊNCIAS DE INVERNO NA HERDADE E ÁREA ENVOLVENTE 

VISITA GUIADA COM O ARQUEÓLOGO MANUEL CALADO 
MENIR DO BARROCAL E PAISAGEM MEGALÍTICA DOS BARROCAIS (1 a 2 horas) 
Saiba tudo sobre um dos maiores menires da Península Ibérica, o seu contexto e a sua origem (irá ter uma surpresa!) Deixe-se 
inspirar pela beleza natural dos afloramentos graníticos, tão difíceis já de encontrar nas paisagens modernas e fundamentais 
para o futuro do turismo cultural no Alentejo. Contacte com os dólmenes da propriedade e com a sua barragem romana. 
Preço por pessoa: ¤40,00 
A caminhada será realizada pelo valor mínimo de ¤160,00 (4 pessoas) 

OBSERVAÇÃO DE AVES 
No Alentejo, as aves são o melhor barómetro da mudança de estação. Passeie dentro e fora da herdade e descubra um mundo 
novo de cores, chilreios e estilos de voo. Aqui, poderá encontrar e assistir a diversas espécies de aves, que vão e vêm com as 
estações, oriundas do Norte da Europa e do Norte de África, mas também residentes: da espécie protegida da abetarda, a 
grous, pegas azuis, abibes, pintassilgos e poupas. Faça uma pequena aventura, um mini safari, na companhia de um guia 
ornitólogo e, durante 3 horas, percorra um cenário privilegiado, o grande lago Alqueva, o montado e a nossa herdade, lugares 
de inequívoca beleza natural, de novidade e de constante descoberta. 
Preço por pessoa: ¤65,00 
A visita guiada será realizada pelo valor mínimo de ¤130,00 (2 pessoas) 

TRATAMENTOS DE SPA SUSANNE KAUFMANN 
Sinta o recolhimento de um lugar dedicado à beleza, à serenidade e ao conforto holístico, que oferece uma gama diversificada 
de tratamentos e produtos de cosmética orgânica, adaptados às necessidades do rosto e do corpo, para lhe proporcionar uma 
experiência sensorial e um cuidado natural da cabeça aos pés. Tratamentos altamente eficazes, ingredientes à base de plantas, 
aplicações tradicionais e técnicas de massagem complementam-se para resultados intensivos e duradouros. 
Preço por pessoa: de ¤45,00 a ¤275,00 
Por favor consulte o menu do nosso spa 



PASSEIOS A CAVALO 
HERDADE SÃO LOURENÇO DO BARROCAL (1 a 2 horas) 
Conheça alguns dos lugares de maior beleza natural e rural do São Lourenço do Barrocal, passeando a cavalo pelos seus 
trilhos, com passagem pelos seus olivais ancestrais e barrocais únicos. 
Preço por pessoa/h: ¤75,00 
BARROCAIS E GRANDE LAGO ALQUEVA (3 horas) 
Passeie pela paisagem dos barrocais do São Lourenço do Barrocal, com passagem pelo menir, vinhas e oliveiras da herdade e 
subida até à vila de Monsaraz para observação da vista sobre o lago Alqueva. 
Preço por pessoa: ¤225,00 

PROVAS DE VINHO E VISITA À ADEGA 
Conheça o vinho que se produz nesta terra de tradição vitivinícola, que o fundador da herdade ajudou a estabelecer, e deixe-se 
apresentar à nossa adega. Saiba mais sobre as variedades de uvas cultivadas na propriedade enquanto degusta os nossos 
vinhos. 
PROVA SIMPLES (3 VINHOS) 
Preço por pessoa: ¤18,00 
PROVA SÃO LOURENÇO DO BARROCAL (5 VINHOS) 
Preço por pessoa: ¤26,00 

PARA AS CRIANÇAS 

WORKSHOP DE BISCOITOS BARROCAL 
Proporcione às suas crianças momentos divertidos com o nosso chef pasteleiro, durante os quais farão receitas simples de 
pequenas delícias do Barrocal, como biscoitos de canela ou bolachas com pepitas de chocolate. Os mais pequenos irão, 
literalmente, meter a mão na massa, aprender a mexer num rolo, dar forma e decorar as suas próprias criações, que ainda 
poderão comer mais tarde. 
Preço por criança: ¤35,00 
A atividade está limitada a um número máximo de 3 crianças 

WORKSHOP DE OLARIA 
Em São Pedro do Corval, o maior centro de olaria do País, mestres ceramistas e as suas famílias dedicam a sua vida a esta arte. 
Tijolos de adobe e objetos em terracota são, todos os dias, moldados à mão, nas oficinas que ladeiam a rua principal da vila e 
são prova viva do artesanato da região. No nosso monte, o mestre oleiro António Bulhão e a sua filha Manuela ensinarão as 
suas crianças a trabalhar a argila na roda, ainda inteiramente artesanal, a prever tempos de secagem e a decorar a peça criada. 
Preço por criança: ¤35,00 
O workshop terá a duração de 1h e será realizado para um mínimo de 2 crianças ou pelo valor mínimo de ¤70,00 

PESCA DESPORTIVA NO LAGO ALQUEVA 
Num dos sítios mais especiais da Europa para a pesca desportiva do achigã e do lúcio-perca, o grande Lago Alqueva, leve as 
crianças a passarem algumas horas com Duarte Cebola, guia especializado nesta atividade, para aprenderem a preparar o 
anzol e a colocar o isco, a identificar o local preferido destes peixes, a lançar a cana e a devolver, no final, estas espécies ao seu 
habitat natural, ou não fosse esta uma pesca desportiva. 
Preço por atividade: ¤150,00 (4h) ou ¤250,00 (8h) 
A atividade está limitada a um número máximo de 4 pessoas


