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Apetece navegar Alqueva, trepar ruas e muralhas de Monsaraz, desvendar velhas artes de olaria no
Corval, percorrer sabores, vinhos e cheiros. Apetecem aventuras e desafios nos horizontes abertos.
Apetece o conforto e a calma. Apetece o Alentejo!
As margens de Alqueva, as muralhas de Monsaraz, os campos à volta, os horizontes sem fim…
cenário de todas as aventuras de passeio e descoberta. Com oliveiras centenárias, mãos que sabem
dar vida ao barro no Corval, aromas de esteva e voos de pássaro em céu aberto. (adsbygoogle =
window.adsbygoogle || []).push({});

E, entre navegações no Grande Lago, um passeio a cavalo ou de bicicleta, uma caminhada… ou
apenas o prazer de uma conversa pausada ou de um livro percorrido com vagar numa tarde de
calma…
Sem recusar as ambiências e sonoridades do cante alentejano e as sensações da gastronomia e dos
vinhos do Alentejo.
Imagine tudo isto, acrescente-lhe a disponibilidade integral da internet, o conforto de um Hotel Rural
e um acolhimento personalizado. Perceberá então porque o convidamos para a Horta da Moura.
Venha descobrir “o Feitiço da Moura na Beira do Lago”…
Venha descobrir como a Horta da Moura está mais feminina, mais sedutora:
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Este típico alojamento alentejano com as suas arcadas arredondadas proporciona um ambiente rural
na encosta do medieval Castelo de Monsaraz. O hotel dispõe de 25 unidades de alojamento e
apresenta o seu próprio estábulo e uma ampla piscina.
Os quartos e suites do Horta da Moura estão decorados em cores leves e incluem ar condicionado e
um mini-bar. Alguns dispõem de uma varanda. Todas as acomodações incluem uma casa de banho
privada com uma banheira e um chuveiro. Os hóspedes poderão explorar as margens da enorme
Barragem do Alqueva num dos cavalos do Horta da Moura.
É também possível jogar uma partida de ténis ou desfrutar de uma tarde tranquila nos jardins
circundantes. O restaurante e o terraço do Horta da Moura oferecem um cenário encantador para
saborear uma refeição local.
Desfrute de uma vista ampla sobre os campos circundantes, o lago e a barragem. O Horta da Moura
encontra-se a menos de 1 km do ancoradouro do Lago Alqueva. O Castelo de Monsaraz dispõe de
vistas panorâmicas e está a 1,5 km de distância
Contactos:
Morada: Apartado 64 - Monsaraz, 7200-999 Reguengos de Monsaraz
Tel: +351 266 550 100 | Fax: +351 266 550 108 |
URL de origem: http://m.escapadelas.com/artigo/horta-moura-monsaraz
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