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De volta às origens 

Inspirar, apreciar, saborear. Um programa de 7 dias, imerso no típico montado alentejano, onde 
poderá viver experiências únicas e autênticas.  

Aproveite os últimos dias do ano para conhecer esta região alentejana, sempre em proximidade 
com a natureza, e disfrute das atividades que temos pensadas para si.  

 
 
 
Segunda-feira, 27 dezembro – Desconectar no Montimerso  
 
Boas Vindas ao Montimerso SkyScape Country House, momento acompanhado de Welcome 
Drink quente a ser servida à chegada, com uma fatia do nosso bolo caseiro do dia e 
espetadinhas de fruta. 
 
Na mesa de cabeceira da sua suite, encontrará uma sugestão de leitura para estes dias, que 
selecionámos especialmente para si. Desconecte-se e aproveite para descobrir esta sugestão, a 
partir de um dos pontos da Herdade: no nosso caccoon suspenso na Árvore Geralda, no pátio 
central, numa das nossas salas junto à lareira, ou até na zona da piscina se for possível, banhado 
pelo Sol de Inverno.  
 
Para iniciar a noite, sugerimos que jante connosco no Restaurante SkyScape, provando o menu 
que a Chef Paula sugere para este serão, criado e preparado com os melhores produtos da 
época. (não incluído) 
 
Ao chegar à sua suite, saboreie os biscoitos que preparámos especialmente para si. 
 
 
 
 
Terça-feira, 28 dezembro- Descobrir Monsaraz 
 
Para a primeira refeição do dia, deixe-se levar pelos magníficos sabores e aromas do Alentejo. 
Junte-se a nós no Restaurante SkyScape e desfrute de um pequeno almoço com vista para o 
montado alentejano e o Grande Lago Alqueva.  
 
Depois do pequeno-almoço, esperamos por si em Monsaraz, para um visita guiada privativa 
(com inicio às 11h), onde iremos conhecer esta vila histórica medieval a pé. Entrando pelas 
muralhas, vai ter a oportunidade de percorrer estas ruas estreitas em cal e pedra, ouvindo as 
histórias de reis e rainhas. Passando pela Casa da Inquisição e pelo Museu do Fresco e, claro, o 
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Castelo de Monsaraz, irá ter a oportunidade de apreciar a vista desta região de uma forma 
panorâmica.  
 
Uma vez já estando em Monsaraz, recomendamos que almoce num dos Restaurantes típicos 
desta região. A equipa de receção está disponível para recomendar e agendar um restaurante 
para si! (não incluído) 
 
Durante a tarde, já de regresso ao Montimerso, porque não agendar um passeio a cavalo pela 
Herdade? Esta experiencia termina no pátio central, com um copo de vinho da região e uma 
tábua de produtos regionais (não incluído). 
 
Para terminar este dia, sugerimos que se delicie connosco no Restaurante SkyScape, provando o 
menu que a Chef Paula sugere para esta noite, ou uma refeição ligeira a partir da nossa carta. 
(não incluído) 
 
 
Quarta-feira, 29 dezembro- Sentir a natureza 
 
Aproveite esta manhã para descansar. Um acordar demorado, a sentir a frescura matinal do 
Alentejo em Dezembro. Aprecie a paisagem do Restaurante SkyScape, enquanto saboreia um 
pequeno-almoço, repleto de frutas, sumos naturais e compotas. 
 
Este é um dia para descobrir e apreciar o melhor da natureza nesta altura do ano. Com início 
junto à receção do Montimerso, iniciar-se-á pelas 11h uma visita acompanhada de um guia, em 
que irá ter a oportunidade de explorar um percurso etnobotânico, conhecendo as diferentes 
espécies que temos na nossa Herdade. Não se esqueça de levar consigo um par de binóculos da 
receção! 
 
Inicie a sua tarde com um picnic no Montado Alentejano, num dos vários spots que temos na 
Herdade para tal. Ou, alternativamente, vá até à Herdade do Esporão, onde poderá provar o 
menu de degustação, especialmente pensado para esta estação. (não incluído) 
 
Recomendamos que esta tarde seja passada numa das Adegas da Região, onde poderá visitar 
os lagares e provar Azeites, assim como desvendar os segredos de produção dos vinhos testar 
os seus sentidos com uma prova. (não incluído) 
 
Termine esta tarde na nossa Sala Ergofocus, onde iremos servir o nosso lanche diário, com 
iguarias preparadas para adoçar este dia, acompanhadas de uma bebida quente, a tomar junto à 
Lareira.  
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Por fim, sugerimos que nesta noite experimente o Restaurante Sabores de Monsaraz: um espaço 
acolhedor e com comida caseira de muita qualidade, onde poderá provar algumas das iguarias 
que tão bem caracterizam a região! (não incluído) 
 
 
 
Quinta-feira, 30 dezembro – Contactar com a tradição 
 
Para revigorar o dia, desfrute de um pequeno almoço repleto de nutrientes, aromas e sabores. 
Já provou o nosso mel? Este é produzido na nossa Herdade, em parceria com uma empresa 
local.  
 
Temos encontro marcado na Olaria Bulhão às 11h30, para aprender mais acerca desta arte que 
marca a região de São Pedro do Corval, o maior centro oleiro do país. Aqui será feita uma 
explicação do método tradicional, desde a terra à peça final pintada, passando a evolução dos 
motivos e cores da cerâmica ao longo dos tempos. Poderá experimentar e criar a sua peça, que 
após cozida, lhe será enviada. Leve do Montimerso uma recordação com a sua assinatura.  
 
Após almoçar num dos restaurantes da região (não incluído), junte-se a nós no Restaurante 
SkyScape pelas 15h30 para um workshop com a chef Paula, em que aprenderá várias receitas e 
preparará o seu lanche. Vai aprender todos os segredos para um pastel de bacalhau perfeito, 
assim como a receita do tradicional “bolo podre”.  
 
 
Para iniciar a noite, sugerimos que jante connosco no Restaurante SkyScape, provando o menu 
de sugestão da Chef para esta noite ou, se lhe apetecer algo mais ligeiro, sugerimos que prove a 
nossa “Maxarufada”, um prato típico à base da nossa tomatada caseira, acompanhada de pão 
alentejano e um ovo escalfado, finalizada com orégãos. (não incluído) 
 
O serão deste dia dedicado à tradição será, se o tempo o permitir, passado a desfrutar de uma 
sessão de cinema outdoor (ou, alternativamente, numa das nossas salas comuns). A sessão tem 
inicio às 21h30, e será acompanhada de uma infusão de ervas e biscoitos de limão, assim como, 
claro, pipocas! 
 
 
Sexta-feira, 31 dezembro – Refletir 
 
Comece o último dia do ano com uma caminhada pela Herdade: uma oportunidade para estar 
em contacto próximo com a natureza, a apreciar o amanhecer no montado alentejano. Junte-se 
a nós a partir das 8h30 no Restaurante SkyScape para o pequeno almoço, e não se esqueça de 
provar as nossas compotas caseiras! 
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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.  
 
 
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) 
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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:  
 
2300€ experiência para duas pessoas em suite 
 
2900€ experiência para duas pessoas em suite premium 
 
 
Inclui:  
6 noites de alojamento com pequeno-almoço incluído; welcome drink e 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.  
 
Para mais informações e reservas, por favor contacte-nos através de reservations@montimerso.pt 
 
 
 
 
 
 
 
 


