
SLEEP UNDER
THE STARS
Durma sob as estrelas
Envolto pelo maior lago da Europa, 

o Alqueva, e debaixo de um céu 

repleto de estrelas, convidamos os 

nossos hóspedes a embarcar numa 

experiência inesquecível.

Surrounded by the biggest lake 

in Europe, Alqueva, and under an 

awarded sky filled with stars, we 

invite our guests to embark on a 

memorable journey.

Boat Tours Alqueva
Seja em família ou em grupo, desfrute de 
belíssimos passeios de barco ou cruzeiro, 
rodeados pela imensidão do lago Alqueva, 
da sua fauna, flora e história.

With family or in a group, enjoy the most 
beautiful boat or cruise tours, surrounded 
by vast lake waters of the Alqueva, it’s 
fauna, flora and regional history.

Observação de Estrelas
O Alqueva é o primeiro sítio do mundo com 
certificação “Starlight Tourism Destination”! 
Aqui pode desfrutar de oportunidades 
únicas e inigualáveis   para ver o céu noturno.

Alqueva is the world’s first site with the 
“Starlight Tourism Destination” certification! 
Here you can enjoy unique and unparalleled 
opportunities to see the night sky.

Ski Aquático
Por vezes relaxar também é possível a alta 
velocidade. Esta é a atividade ideal para 
os amantes de desportos radicais que 
procuram grandes emoções nas suas férias.

Sometimes relaxing is also possible at 
high speed. This is the perfect activity for 
the lovers of extreme sports who seek 
excitement during their vacations.

Descubra a Natureza
Parta à descoberta da belíssima região 
de Mourão nos mais variados trilhos que 
temos disponíveis à volta da Herdade, a 
pé ou com as nossas bicicletas.

Discover the beautiful region of Mourão 
on the most varied trails that we have 
available around the estate, by foot or with 
our available bicycles.

Picnic na Herdade
Uma experiência em comunhão com a 
natureza onde pode degustar diversas 
iguarias inerentes à região alentejana, num 
dos nossos recantos secretos.

An experience in communion with nature, 
where you can try various regional flavors 
inherent to the Alentejo region, in one of 
our secret spots.

Passeios a Cavalo
A tranquila paisagem Alentejana banhada 
pelas águas cristalinas do Alqueva, é o 
cenário perfeito para um passeio a cavalo. 
Uma experiência inesquecível e romântica.

The calm landscape of Alentejo, bathed by 
the crystal clear waters of the Alqueva, is 
the perfect setting for horseriding. Truly an 
unforgettable and romantic experience.

Passeios de Balão
Veja o mundo de uma outra perspetiva. 
Experienciar o maior largo artificial da 
Europa de balão de ar quente, é algo que 
irá relembrar para o resto da sua vida.

See the world from another perspective. 
Experiencing the Europe’s Largest Artificial 
Lake by hot air balloon is something you 
will remember for the rest of your life.

Provas de Vinhos
Visitas a adegas e prova de vinhos regionais 
são uma ótima opção para ficar a conhecer 
os sabores do Alentejo. Os mais curiosos 
podem também experienciar a pisa da uva.

Visits to cellars and tasting of regional 
wines are a great option to get to know the 
flavors of Alentejo. More curious ones can 
also experience grape treading.

Provas de Gin
Produzido no Alentejo, descubra um gin 
premium que usa alambiques tradicionais 
Portugueses e processos lentos de 
destilação que favorecem a sua qualidade.

Produced in Alentejo, discover a premium 
gin that uses traditional Portuguese 
alembics and slow distillation processes 
that greatly enhance its quality.

Campo de Paddle
Um jogo que ganhou popularidade 
recentemente, menos intenso que o seu 
irmão “Ténis”. Já experimentou?

A game that has gained popularity 
recently, less intense than his brother 
“Tennis”. Have you tried it yet?

Campo de Futebol
Não precisa de apresentações, já pensou 
desafiar outra família para uma partida 
amigável? Imagine as boas memórias!

It doesn’t need introductions, have you 
thought about challenging another family 
for a match? Imagine the memories!

Campo de Ténis
Se anseia ser o próximo Roger Federer, 
venha treinar o seu swing volley no nosso 
campo. Queremos que dê o seu melhor!

If you wish to be the nest Roget Federer, 
como train your swing volley on our field. 
We want you to become the best you can!

NA HERDADE
In the Property

A Barragem de Alqueva, o maior lago 

artificial da Europa, uma imensidão 

de água a perder de vista, rodeada de 

uma paisagem natural invejável.

O objetivo da construção da Barragem 

de Alqueva é relativamente à produção 

de energia elétrica sustentável, neste 

caso hídrica, para criar um sistema de 

regadio para toda a zona alentejana. 

Esta seria uma forma de desenvolver 

a agricultura e, assim resolver o 

abandono da terra.

O GRANDE
LAGO ALQUEVA

The Alqueva Dam, the largest artificial 

lake in Europe, an immensity of water 

to lose sight of, surrounded by an 

enviable natural landscape.

The objective of the construction of 

the Alqueva Dam is in relation to the 

production of sustainable electric 

energy, in this case water, to create 

an irrigation system for the whole 

Alentejo area. This would be a way to 

develop agriculture and thus solve the 

abandonment of the land.

A região do Alqueva é certificada 

pela Starlight Foundation como 

um “Starlight Tourism Destination”. 

Estes destinos caracterizam-se pela 

sua baixa poluição luminosa, onde é 

possível observar o céu noturno com 

clareza.  As excelentes condições 

atmosféricas tornam possível aos 

visitantes observarem as estrelas 

durante a maior parte do ano. Reserve 

a sua experiência na nossa receção.

The Alqueva regiona is certified 

a  “Starlight Tourism Destination” 

by the Starlight Foundation. These 

areas are characterized by their low 

light pollution, where it is possible 

to observe the night sky clearly. The 

excellent weather conditions make 

it possible for visitors to observe the 

stars during most of the year. Book this 

experience on our reception.

OBSERVAÇÃO
DE ESTRELAS
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