
H
á poucas coisas mais deprimentes do que olhar para a meteorologia e

perceber que vai estar a chover no fim de semana. Estávamos na altura dela,

e ninguém tem dúvidas de que era necessário — o País estava a atravessar

uma das secas mais graves dos últimos anos, e as barragens imploravam por água. Só

que às vezes é difícil perceber como agradar ao meio ambiente e aos nossos tempos

de lazer. É que se está a chover é impossível sair de casa. Certo?

Errado. É mais do que possível sair e ter uma escapadinha perfeita — só precisa de ser

meticuloso no local escolhido para passar o fim de semana. A pensar em todas as
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Escapadinhas. 5 sugestões de paraísos
alentejanos onde a chuva não é um problema

14/3/2018, 19:02

Spas com banheiras de hidromassagens ou quartos com vista desimpedida para o

campo. A perfeição existe — e mora aqui.

 

por MARTA GONÇALVES MIRANDA

Imagine-se deitado nesta cama a olhar pela janela a ver a chuva a cair
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A Malhadinha Nova Country House & Spa fica em Albernôa, a pouco mais de 20
quilómetros de Beja.
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almas tristes que anseiam por uns dias fora da cidade, a MAGG foi à procura de

sugestões incríveis no Alentejo onde a chuva nunca será um problema.

Malhadinha Nova Country House & Spa, Albernôa

João, Paulo, Rita, João e Maria Antónia Soares. Foram eles que, em 1998, compraram

uma típica herdade alentejana em Albernôa, a pouco mais de 20 quilómetros de Beja.

Da paixão pelos vinhos veio a vontade de (bem) receber pessoas, e assim nasceu a

Malhadinha Nova Country House & Spa. Com um total de dez quartos, incluindo três

suites, tem um spa com banheira de hidromassagem e banho turco, particularmente

útil para a chuva.

Quando ficar com fome não precisa de ir muito longe, uma vez que dentro do hotel há

um restaurante que serve pratos típicos da cozinha alentejana. No local há ainda um

bar que serve vinho de produção própria pela noite fora. Para os irrequietos, realizam-

se visitas e provas de vinhos.

Consoante a época, os preços variam entre 250€ e 400€ por noite para duas pessoas.

Monte da Estrela — Country House & SPA, Aldeia da Estrela

 

https://www.malhadinhanova.pt/pt


O Monte da Estrela — Country House & SPA fica na aldeia da Estrela, a uma hora de
carro de Évora.
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O São Lourenço do Barrocal fica em Monsaraz e foi o primeiro cinco estrelas do
Alqueva.

 5 fotos

Uma tarde passada na sauna, jacuzzi e banho turco, a fazer festinhas ao Sr. Tobias, o

cão-mascote da herdade, a jogar bilhar no salão de jogos ou a ler um livro na biblioteca.

É assim a vida tranquila do campo no Monte da Estrela — Country House & SPA,

situado na aldeia da Estrela, a uma hora de carro de Évora. No total há sete quartos com

piso aquecido de xisto da região alentejana, todos com alpendre com cama de rede e

vista para os jardins e para a piscina.

Preços a partir de 145€ por noite para duas pessoas.

São Lourenço do Barrocal, Monsaraz
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Inspirado na arquitetura alentejana, o Torre de Palma Wine Hotel é um hotel de cinco
estrelas situado em Monforte, a 30 minutos de carro de Portalegre.
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Sejam bem-vindos ao primeiro cinco estrelas do Alqueva, um projeto do arquiteto

Souto Moura que pode muito bem ser descrito como o paraíso na terra. Situado em

Monsaraz, o São Lourenço do Barrocal fica numa propriedade com 780 hectares onde

não faltam 16 dólmenes neolíticos e um menir com sete mil anos. Vale a pena passar

por lá para vê-los, mesmo que seja com o guarda-chuva na mão.

Menos atribulado é o descanso nos quartos ou numa das 16 casas T2 e T3, no spa ou no

restaurante. Também há um estúdio para meditar ou fazer exercício físico.

Preços a partir de 215€ por noite para duas pessoas.

Torre de Palma Wine Hotel, Monforte

Inspirado na arquitetura alentejana, o Torre de Palma Wine Hotel é um hotel de cinco

estrelas situado em Monforte, a 30 minutos de carro de Portalegre. Com uma decoração

exclusiva e glamourosa, cada uma das 19 unidades de alojamento conta a história do

local, desde a ligação ao cavalo da raça Lusitana até ao Alentejo como um todo. Ao

dispor dos hóspedes estão as piscinas interior (e exterior também, mas essa é pouco

útil no inverno), spa, centro de bem-estar, restaurante e bar. Há ainda entretenimento

noturno, um salão e uma biblioteca.

Preços a partir de 145€ por noite para duas pessoas.

Monte Velho Equo-Resort, Arraiolos
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O Monte Velho Equo-Resort é um boutique hotel situado a sete quilómetros de
Arraiolos.
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Imagine-se deitado nesta cama a olhar pela janela a ver a chuva a cair. É exatamente

isto que pode fazer no Monte Velho Equo-Resort, um boutique hotel a sete quilómetros

de Arraiolos. Numa quinta onde também se criam cavalos da raça Lusitana, cada um

dos seis quartos abre para uma varanda com vistas para a área rural e para a barragem.

Mediante pedido é possível ter uma aula a cavalo no picadeiro. Mais: no local há ainda

uma sauna (gratuito) e serviço de massagens (80€).

Consoante a época e a tipologia do alojamento, os preços variam entre 180€ e 260€.

 

https://www.montevelho.pt/

