
 

 

 

 

 

 

RECEBER 2023  NO MONTIMERSO SKYSCAPE COUNTRY HOUSE 
 

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. 

 

 

Quinta-feira, 29 dezembro – BOAS VINDAS 

Chegue ao Montimerso com tempo para usufruir dos nossos espaços acolhedores e aquecidos pelas nossas lareiras. 

Check in no 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. 

Sugerimos que conheça o nosso restarante Skyscape. A nossa cozinha recupera as tradições alentejanas e 
portuguesas para trazer à mesa produtos locais e o conforto de reconhecer os sabores de outrora (não incluído, sujeito 

a marcação prévia à sua chegada) 

Ao chegar à sua suite para a noite, saboreie os biscoitos caseiros que preparámos especialmente para si. 

 

 

Sexta-feira, 30 dezembro – RE-TEMPERAR 

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 Alqueva. 

Marque uma massagem (não incluído), faça um passeio natureza com ou sem guia (não incluído) ou leia um livro 
sem pressa no nosso Cacoon e aproveitando cada momento ao segundo para retemperar as forças. 

Inicie a sua tarde com um picnic no Montado Alentejano, num dos vários spots que temos na Herdade para tal.  

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) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sábado, 31 dezembro – RE-CONECTAR  

Sugerimos que aproveite este dia para conhecer Monsaraz. 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 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) 

 

Para que 2023 seja de esperanças redobradas, deixaremos na sua suite, durante a tarde, cartões para que possa 
escrever tudo o que quer deixar para trás em 2022 . Guarde os mesmos para “enterrar” no dia seguinte.  

 

A noite começa às 19h na Sala Ergofocus, onde junto à lareira serviremos cálices de Colheira Tardia Ervideira e 
alguns aperitivos ao som de Cante Alentejano. 

A partir das 20h30, iniciaremos o serviço de jantar: um menu pensado ao detalhe pela nossa chef, que lhe dará a 
conhecer a cozinha tradicional da região alentejana para a ocasião, 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 2023! 

Após este momento, continuaremos nas nossas salas comuns a noite, servindo uma ceia com produtos regionais. 

 

 

Domingo, 1 de janeiro - RECOMEÇAR 

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 enterrando tudo o quer deixar para trás neste recomeçar de um novo ciclo. O ponto 
de encontro para a atividade é junto à receção, às 12h. 

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 

 

1.125€ experiência para duas pessoas em Suite                                ( 975€ experiência para uma pessoa)  

1.325€ experiência para duas pessoas em Suite Premium                (1.175€ experiênciapara uma pessoa)  

 

Inclui: 

3 noites de alojamento com pequeno-almoço incluído; refeições mencionadas no programa: jantar e ceia de dia 
31 dezembro, assim como brunch do 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. 

Para reservar: Pagamento de 100% no momento da reserva. 

Politica de cancelamento: É possível cancelar até 30 de Novembro sem qualquer custo. Se cancelado entre 1 e 14 
de Dezembro, será cobrado 50% 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 Skyscape Country House, que está à sua disposição para 
propor e agendar 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 

mailto:reservations@montimerso.pt

