VILLA EXTRAMUROS

QUINTA DE
MEROUÇO Alijó

Situada no coração
do Douro Vinhateiro
classificado pela UNESCO,
proporciona, a quem a
visita, um retiro relaxante
num ambiente saudável
e ecologicamente
equilibrado, aliado a uma
soberba vista para o rio.
A quinta é composta por
três edifícios, cujo traço
arquitetónico e decoração,
embora contemporâneos,
respeitam a paisagem
envolvente e as
características da região.
A Casa de Campo, a Casa
de Xisto e a Casa do
Apeadeiro disponibilizam
um total de 12 quartos,
bem como salas de jantar
e cozinhas totalmente
equipadas. Passeios de
barco, provas de vinho,
atividades agrícolas,
piqueniques, canoagem
e wakeboard são algumas
das atividades que pode
experimentar. A partir
de €136 por noite.
http://quintademerouco.com

Arraiolos
A apenas 20 quilómetros
de Évora, é um refúgio fora
do núcleo urbano situado
num terreno com mais de
cinco hectares de olival
e azinheiras, que presta
homenagem aos materiais
emblemáticos da região,
como o mármore e a cortiça.
Os proprietários, dois
parisienses que se mudaram
para Arraiolos, convidam a
saborear a arte do modo de
viver alentejano numa villa
hotel intimista de arquitetura
contemporânea, decorada
com peças de design dos
anos 50 até hoje. No interior,
além dos cinco quartos com
vista para a paisagem, há
ainda uma sala de estar
com lareira para os dias
mais frios. A partir
de €115 por noite.
http://villaextramuros.com
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CERCA DESIGN
HOUSE Fundão

No aconchego das Serras
da Estrela e da Gardunha,
ergue-se uma casa
remodelada de um solar do
século XVII com um design
contemporâneo e exclusivo.
A decoração interior, feita de
cores quentes e vibrantes,
casa na perfeição com
a sobriedade da pedra,
encontrada dentro e fora
do edifício. Romantismo,
requinte ou vistas
panorâmicas para as serras:
escolha a tipologia de quarto
que mais lhe agrada (há dez
disponíveis, a partir de €70).
Aqui, o bem-estar do corpo
e da mente é primordial –
desfrute de uma massagem
ou de um tratamento de
beleza no quarto e relaxe no
spa, no jacuzzi e na piscina.
www.cercadesignhouse.com

