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Fascínio da

TRADIÇÃO

Sofisticados e exuberantes, hotéis do
Alentejo, em Portugal, escondem segredos
centenários e encantam à primeira vista

Jardim da Casa do Terreiro do Poço em Borba
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otada de belezas naturais únicas, a região do Alentejo, em Portugal, é conhecida por suas vinícolas
premiadas, praias tranquilas e estradas cercadas de
oliveiras, sobreiros e vinhas. Na arquitetura, castelos e palácios resistem ao tempo e resgatam a história e a cultura do povo alentejano.
Essas edificações preservadas também abrigam hotéis e pousadas
repletos de requinte, luxo e exclusividade.
Com bom gosto e sofisticação, a rede hoteleira da região atende às
necessidades dos visitantes que procuram ambientes que combinam
conforto e cultura. Há, por exemplo, quartos de hotéis que remetem
aos séculos passados, móveis e antiguidades raras e objetos que pertenceram à elite portuguesa.
Um dos hotéis locais que aproveitam esse cenário é a Casa do Terreiro do Poço. Situado na cidade de Borba, o empreendimento, datado
do século XVIII, exibe a história alentejana em suas paredes, portas
e janelas. Possui decoração clássica e contemporânea, representada de
forma harmoniosa nas mobílias portuguesas, caldeirões orientais e mesas africanas, oferecendo aos hóspedes um local confortável e singular.
Cada suíte é decorada com peças únicas e de grande valor sentimental. Um dos quartos que merece destaque é o Quarto da Cozinha, que faz uma homenagem à culinária local e ainda preserva
peças e utensílios do tempo em que a cozinha ainda estava a todo
vapor como panelas, leiteiras, um forno a lenha e um fogão, que aqui
se transforma em um curioso criado-mudo.
O proprietário do hotel, João Ferreira, que também é formado
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CRIATIVO Na Casa do Terreiro do Poço, o quarto inspirado na culinária conta até com fogão
vintage no lugar do criado-mudo. Ladrilhos hidráulicos no piso lembram sua tradição secular
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MARMòRIS A parede da piscina conta
com mármores brutos e lapidados, além de uma
pintura da paisagem do Alentejo

ORIENTE No banheiro da Suíte Árabe do
Marmòris, é possível lembrar da influência da
cultura moura na história da região ibérica

>

lho feito na mais nobre de todas as pedras decorativas.
Se o desejo é revitalizar as energias, o Stone Spa, projetado nas
escavações de uma pedreira de mármore de 900 m² dentro do hotel,
é o lugar ideal. O spa coloca à disposição do hóspede quatro salas de
tratamento, piscinas aquecidas, massagens e circuito de hidroterapia,
em um ambiente natural com vista para paredes de mármore bruto
de onde brotam estalactites, tornando a atmosfera absolutamente
única. Os rituais de beleza são feitos com os produtos Karin Herzog,
marca de cosméticos com oxigênio ativo e eleita como a preferida
por celebridades como Madonna e a Princesa Kate Middleton.

SERVIÇO

Casa do Terreiro do Poço Largo dos Combatentes da Grande Guerra, 12 | Borba, Portugal | +351 917 256 077 |
jcavaleiroferreira@gmail.com | casadoterreirodopoco.eu

Alentejo Marmòris Hotel & Spa Largo Gago Coutinho, 11 | Vila Viçosa, Portugal | +351 268 887 010 |
reservas@alentejomarmoris.com | alentejomarmoris.com

Mais informações sobre o Alentejo em: turismodoalentejo.com.br
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em Ciências Gastronômicas, conta que o Quarto da Cozinha é uma
homenagem à cozinha, à culinária e aos cozinheiros e, fundamentalmente, à riquíssima gastronomia alentejana.
Outro grande destaque do Alentejo é o Marmòris Hotel & Spa,
em Vila Viçosa. Suas instalações são impressionantes e proporcionam ao hóspede um ambiente moderno e ideal para relaxar. Este
hotel cinco estrelas é único no mundo, um verdadeiro museu dedicado ao mármore, sendo ricamente decorado com este elemento
(95% proveniente do território nacional e 5% importado da Itália e
da França). No Marmòris Hotel & Spa, o hóspede conhece o traba-
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