
incoming@transalpino.pt www.transalpino.ptRNAVT 1879

TORRE DE PALMA WINE HOTEL

Em pleno Alto Alentejo, perto de Monforte, encontrámos ao abandono do 
tempo, este verdadeiro tesouro. A rasgar o céu, lá estava a torre, que a este local 
dá nome. Do seu alto, o cenário não poderia ser mais idílico. Nesse dia, ao 
entardecer, o Sol escondia-se �mido e ao vislumbrarmos o horizonte pintado 
com tons rosa e alaranjados, deixámo-nos levar pelo silêncio �pico das paisagens 
alentejanas. Poucos minutos depois, era já inevitável. Estávamos apaixonados 
por Torre de Palma. Com os seus primórdios a remontarem ao ano de 1338 e 
depois de afincado trabalho, no ano de 2014 o sonho torna-se realidade e nasce 
a Torre de Palma Wine Hotel. É mais do que uma unidade hoteleira, nasce para 
ser a sua casa em pleno Alentejo. A Adega, que se ergue na Herdade de Torre de 
Palma como um espaço mágico, entre a brancura do seu exterior e a imponência 
das paredes cruas e envolventes do seu interior, é o ex-líbris deste culto em 
torno no vinho. Em conjugação com uma extensa área de vinha, aqui pode 
encontrar ainda uma sala de barricas, sala de provas, zona de produção e 
diversas novidades recrea�va e culturais relacionadas com a temá�ca vinícola.

L'AND VINEYARDS HOTEL & SKY SUITES

 L'AND Vineyards é um local único para viver o Alentejo, onde moram ainda os 
grandes espaços puros , com paisagens intocadas de campos de cereais, 
montados, vinhas, olivais, laranjais e uma cultura milenar, que fazem desta 
planície um dos des�nos imperdíveis da Europa. 
Localizado  no coração do Alentejo,  numa  paisagem única definida pela vinha  e 
por um grande lago, o L'AND Vineyards é um "wine resort” exclusivo, com 
apenas 22 suites, que  integra a arquitectura  na Natureza, promovendo uma 
atmosfera in�mista de luxo sóbrio, beleza natural e tranquilidade. 
O resort situa-se em torno de um jardim de vinhas e da piscina valorizando uma 
vista sublime para o lago e para o castelo da vila medieval de Montemor. 
No edi�cio central- baseado na reinterpretação contemporânea das casas pá�o 
de tradição romana e árabe - está a sala de estar, a biblioteca, a loja, a adega, o 
"wine clube”,  o spa com 800 ms, o restaurante e o pá�o lounge.
O L'AND Vineyards permite aos seus clientes dormir sob as estrelas, 
possibilitando que o tecto de cada quarto recolha e os hóspedes possam dormir 
debaixo do céu estrelado do Alentejo.

 Hotéis Vinícolas no Alentejo

O Melhor De



HERDADE DOS GROUS 

No coração do Alentejo, encontra-se a Herdade dos Grous, um refúgio de cariz 
tradicional para relaxar, com extensas paisagens, uma barragem, quinta orgânica 
e criação de gado. Através de um passeio a cavalo é possível descobri a fauna e a 
flora únicas da propriedade. Os entusiastas de cavalos podem escolher entre a 
equitação e uma visita aos estábulos onde se criam cavalos belgas. O Alentejo é 
a zona de origem de castas como a "Trincadeira" ou a "Aragonês", que 
concedem ao vinho um sabor encorpado, uma vez que os solos são formados 
por cal, argila e areia, atravessados por muito magnésio e que produzem um 
bom sabor de "Terroir". Os excelentes vinhos da Herdade dos Grous , são criados 
neste ambiente natural e têm vindo a ganhar diversos prémios. As 
especialidades da cozinha regional alentejana vão desde uma simples sopa de 
pão e legumes, extremamente saborosa, até um estufado de carne muito 
aromá�co, cons�tuído por carne de borrego, de carneiro e de porco, criados ao 
ar livre.

A SERENADA 

A tradição de uma propriedade que se mantém na mesma família há mais de 
três séculos traduz-se no espírito bou�que com que se faz vinho e se acolhem 
hóspedes. Apenas a 13 Km da costa alentejana, em plena Serra de Grândola, a 
paisagem mediterrânica de vinha, olival e montado de sobro com mar ao fundo, 
emoldura a casa. À noite, a luz do farol do cabo Espichel marca o compasso do 
tempo... A Serenada-Enoturismo oferece seis quartos com casa de banho 
priva�va, de diferentes �pologias e com decorações dis�ntas, biblioteca, sala 
para eventos, amplos terraços e piscina exterior panorâmica. Hóspedes e 
visitantes podem desfrutar de provas de vinhos, workshops, visitas às vinhas e 
adega, sempre com marcação prévia. A propriedade, onde se produzem os 
vinhos Serra de Grândola, dispõe de uma vinha cinquentenária, plantada em 
1961, e de uma vinha nova, de 2008. As vinhas situam-se a cerca de 10 Km da 
orla marí�ma, entre a praia da Aberta Nova e a praia da Galé, sofrendo a 
influência das brisas atlân�cas. Para além disso, encontram-se a cerca de 150 m 
de al�tude, na encosta oeste da Serra de Grândola, o que proporciona a frescura 
nocturna necessária a uma adequada maturação. A grande mineralidade dos 
solos, com predominância de ferro e xisto complementam a par�cularidade da 
localização. Os vinhos são produzidos na adega da casa com a colaboração de 
toda a família.
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