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Fim de Ano no Montimerso 

 
Sexta-feira, 31 dezembro – Refletir 
 
Seja Bem Vindo ao Montimerso SkyScape Country House! 
 
Sugerimos que este seja um dia de descanso, reflexão, e definição de objetivos para o novo ano 
que se avizinha. Para tal, deixaremos na sua suite durante a tarde cartões para escrita dos 
mesmos, que deverão ser guardados para “semear” no dia seguinte. Pode ainda agendar uma 
massagem exclusiva, a terminar com uma infusão de ervas e uma fatia do nosso bolo do dia, ou 
biscoitos caseiros (não incluído).  
 
A noite começa na Sala Ergofocus, onde junto à lareira serviremos cálices de Colheira Tardia 
Ervideira e alguns aperitivos.  
 
A partir das 20h, iniciaremos o serviço de jantar: um menu pensado ao detalhe pela nossa chef, 
que lhe dará a conhecer a cozinha tradicional da região alentejana, criado com os melhores 
produtos da época. Ainda no Restaurante, a despedida do ano será feita com um concerto 
intimista de música jazz.  
 
A meia-noite será passada à volta do lume de chão, no nosso pátio central, onde juntos 
brindaremos a este novo ano 2022! 
 
Após este momento, continuaremos nas nossas salas comuns a noite, servindo uma ceia com 
produtos regionais.  
 
 
Sábado, 1 de janeiro- Começar 
 
Neste que é o primeiro dia do ano, preparamos para si um brunch a ser servido no Restaurante, 
sendo que adaptamos o horário para que possa desfrutar dele até tarde, com vagar: o horário 
alarga-se, tendo inicio às 10h e prolongando-se até as 14h, e o menu passa a incluir também 
creme de coentros, lombo de porco, quiches, saladas variadas e, claro, o tradicional Bolo Rei. 
 
Propomos que comece o ano de volta às origens, com a plantação de uma árvore e dos seus 
desejos para 2022. O ponto de encontro para a atividade é junto à receção, às 15h. É algo que 
ficará para sempre na terra e que poderá re-visitar quando regressar ao Montimerso. 
 
O dia termina no Restaurante SkyScape, onde a Chef terá preparado um menu pensado para 
esta noite tão especial.  
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Domingo, 2 de janeiro- Novos desafios 
 
Porque não começar o último dia desta semana sobrevoando o Alqueva, a bordo de um balão de 
ar quente? Consulte antecipadamente junto da equipa Montimerso, pré chegada, a possibilidade 
de agendar esta atividade. Será uma experiência de vida inesquecível. (não incluído) 
 
Depois de assistir a este nascer do dia único, regresse ao Montimerso e delicie-se com o pequeno 
almoço que temos preparado para si.  
 
Por fim, chega a altura de se despedir desta que foi a sua casa durante os últimos dias. Leve um 
bocadinho do Montimerso SkyScape Country House para casa consigo.  
 
 
 
Valor da experiência:  
 
900€ experiência para duas pessoas em suite  
 
1100€ experiência para duas pessoas em suite Premium  
 
 
Inclui:  
2 noites de alojamento com pequeno-almoço incluído; refeições mencionadas no programa: 
jantar e ceia de dia 31 dezembro, assim como brunch e jantar de dia 1 janeiro; todas as 
experiencias do programa (excluindo as que, explicitamente, estão identificadas como não 
incluídas).  
 
Exclui: Todas as refeições e experiências mencionadas no programa, identificadas como “não 
incluídas”, assim como todas as bebidas a acompanhar refeições. 
 
Politica de cancelamento: É possível cancelar até 21 dias antes sem qualquer custo. Se cancelado 
entre 7 a 14 dias antes, será cobrado 25% do total da reserva. Se cancelado a menos de 7 dias do 
programa ou em caso de no show, será cobrado o valor total do programa.  
 
Recomendamos fortemente a reserva prévia de todas as atividades não incluídas no programa. 
Poderá contactar em qualquer altura a Equipa Montimerso, que está à sua disposição para 
agendamento destas (e outras) atividades.  
 
A qualquer noite adicional ao programa será aplicado um desconto de 10% sobre a tarifa base. 
Para mais informações e reservas, por favor contacte-nos através de reservations@montimerso.pt 


