
Época Baixa / Low Season Época  Alta / High Season

Outubro/October | Novembro/November | Dezembro/December 

| Janeiro/January | Fevereiro/February | Março/March

Abril/April | Maio/May | Junho/June |Julho/July | Agosto/August 

| Setembro/September

Duplo Standard / Double Standard 70 € 80 €

Duplo Superior / Double Superior   80 € 100 €

Cama extra / Extra bed 20 € 20 €

Berço / Cradle 0 € 0 €

PROMOÇÃO / OFFER Estadias prolongadas 4 ou mais noites desconto de 20% / Long Stays  4 or more nights  - less 20 %

Preços de Alojamento / Price

Preços por noite (com peq. almoço) / Prices per night (breakfast included)

Taxas incluídas / Taxes included
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Actividades organizadas pela Casa do Plátano / Activities organized by the Casa do Plátano 

Massagem Shiatsu (1h)  .…… 30€ / pessoa 

Shiatsu Massage (1h)  ..……...30€ / person 

Aula de Yoga (1h)  ..…..……....15€  / pessoa  

Yoga Lesson (1h)……….………..15€ / person 

Bicicletas ……………………...grátis 

Bikes  ….………………………..Free 

Aulas de Equitação – Coudelaria Monte Velho / Horse Riding  

Aulas de Dressage (1h)……... 80 € / person 

Dressage Lessons (1h)………80 € / person 

Passeio a Cavalo (1,5h)……....50 € / pessoa 

Horse Riding (1,5h)…………….50 € / pessoa 

Enoturismo Monte da Ravasqueira / Wine Tourism 

Prova de 3 vinhos e Visita ao Museu de Atrelagem da Ravasqueira…….11€/pessoa. 

Wine Tasting and visit to the Museum of Monte da Ravasqueira. 

PELOS CAMPOS FORA / Outdoor Escapes   

CONQUISTA DE MONSARAZ  –Dia inteiro de Jipe 

Descubra o vale do Rio Degebe rumo à impressionante albufeira do Alqueva 
Depois de um almoço piquenique nas margens do grande lago, conquiste a fortaleza de 
Monsaraz a pé. Visite monumentos megalíticos da Região. Visite uma olaria e veja a arte de 
moldar e pinte o barro. 
Preço: 75 € pessoa, mínimo 4; 120€ pessoa, mínimo 2; 40€ criança até 12 anos. 
 
CONQUEERING MONSARAZ–Full Day / Jeep off-Road 
 
We travel by jeep through the river degage valley heading to the majestic Alqueva  lake. 
After a picnic lunch by the lake, we conquer Monsaraz on foot. On the way back we visit 
some 
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Megalithic Monuments and a pottery where you can see the men molding the clay and the 
ladies painting wonderful patterns. 
Price: 75 € person, minimum 4; 120 € person, minimum 2; 40 € child up to 12 yo.  
 
 
PELAS ARTES E OFICIOS – Dia inteiro, sem almoço – JIPE 
 
Visite uma quinta onde se produzem queijos, licores e compotas à “ moda antiga “. 
Siga até outra, de belíssima arquitectura, onde vai provar um vinho alentejano e visitar uma 
colecção privada de coches. Visite uma loja de tapetes de Arraiolos e, se quiser, prove os 
magníficos pastéis de toucinho. Descubra a humorística Aldeia da Terra, um autêntico 
cartoon em barro! 
Preço: 70 € pessoa, mínimo 4; 115 € pessoa, mínimo 2; 40 € crianças até 12 anos. 
 
WINE, CHEESE, ARTS & CRAFTS – full day without lunch – JEEP 
 
We visit a cheese maker, which also produces local liqueurs and honey. 
Then discover a wine farm, built in gorgeous ancient architecture and with an impressive 
Private carriage collection and beautiful architecture. Wine tasting included, off course! 
We`ll visit the historical center of Arraiolos where you can taste the famous pastries and  
then climb to the castle , which has gorgeous views . 
We visit the fantastic Aldeia da Terra, which is like a clay cartoon. 
 
Price: 70 € person, minimum 4; 115 € person, minimum 2; 40 € person up to 12 yo. 
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