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Rumo ao Sul

LIFESTYLE
NOS PRÓXIMOS MESES, TODOS OS CAMINHOS 
VÃO DAR AO SUL, MAS NÃO NECESSARIAMENTE

 AOS LUGARES MAIS ÓBVIOS. TRAÇAMOS
UM ROTEIRO PELO ALENTEJO INTERIOR, ONDE 
A TRANQUILIDADE, A NATUREZA E O SOM DOS

PÁSSAROS SÃO REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
FAZEMOS AS MALAS?

POR RITA SILVA AVELAR 

A fantástica Terra do 
Sempre, em grândola, 
é um turismo rural perfeito 
para famílias com crianças.
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LIFESTYLE /DESTINOS

Train Spot Guesthouse MARVÃO 
O sítio Alojada na histórica estação ferroviária de Marvão/Beirã, criada no século 
XIX e classifi cada como Património Arquitetónico, a Train Spot Guesthouse 
é o destino de eleição para quem quer ter a experiência de sonhar e acordar numa 
estação da era industrial. 
A unidade dispõe de quartos duplos ou triplos (com casa de banho partilhada ou 
privativa) e apartamentos para duas ou quatro pessoas. 
Imperdível Alugar uma bicicleta e passear pelos caminhos rurais para ver 
monumentos, ao mesmo tempo que aprecia as paisagens alentejanas do parque 
natural da Serra de S. Mamede. 
Preços A partir de €55 por noite, com pequeno-almoço incluído. Morada Estação 
ferroviária de Marvão, Largo da Alfândega, Beirã. Tel.: 96 334 02 21. 
Reservas info@trainspot.pt. www.trainspot.pt

Torre de Palma Wine 
Hotel Monforte PORTALEGRE
O sítio Inspirada na Villa Romana de Torre de Palma, um importante 
vestígio arqueológico da região, e na vida da distinta família Basilii 
(antigos habitantes da villa), esta unidade de turismo rural é um sítio 
onde o peso da história só rivaliza com a qualidade do sossego. Pode 
relaxar no Spa & Wellness, degustar a cozinha do chef Filipe Ramalho 
no restaurante Basilii, provar vinhos na adega 
e também acompanhar o processo de produção do vinho, durante 
as épocas vinícolas. No coração do Alentejo, o Torre de Palma tem 
19 quartos e suites decorados com elementos da cultura alentejana 
e recentemente integrou a rede internacional Design Hotels.
Imperdível Experimentar aulas de hipismo, de volteio ou sela, no 
Centro Equestre. Caso leve crianças, elas poderão ajudar a escovar 
os cavalos e alimentá-los, seguindo-se um passeio no picadeiro.
Preços A partir de €135 por noite, com pequeno-almoço incluído. 
Morada Herdade de Torre de Palma, Monforte. Tel.: 245 03 88 90. 
Reservas reservas@torredepalma.com. www.torredepalma.com


