Atividades em

Montargil Monte Novo

“Tranquilidade absoluta numa
natureza deslumbrante.”
Neste recanto do Alto Alentejo, para além do doce

In this corner of Upper Alentejo, there’s plenty more

descanso à sombra de um bom livro, há diversas

to do than just resting in the shade of a good book.

experiências para realizar. Desde caminhadas pela

From walks along the banks of the dam, to cycling

margem da barragem, a passeios de bicicleta ou a

or even horseback riding, you’ll have plenty of activities

cavalo, muitas são as alternativas para quem não gosta

to keep you occupied and active.

de estar parado.

With the immense lake at our doorstep, nautical

Com o imenso lago à nossa porta, as atividades náuticas

activities are a must. From canoeing to sports fishing,

são obrigatórias. Da canoagem à pesca desportiva,

to paddle boarding or water skiing, there are many

passando pelo paddleboard ou ski aquático, aqui não

to choose from.

lhe faltarão opções.

Now, if you’re eager to discover what the immense

Venha descobrir o que este imenso Alentejo tem para

plains of Alentejo have to offer, there’s plenty to see

oferecer!

and do!
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Passeio a cavalo
Horse riding

Uma das melhores formas de descobrir a zona

One of the absolute best ways to discover the breathtaking

e os seus cenários mais exclusivos e deslumbrantes.

surrounding area and its most secluded and stunning

Passeie pelo campo alentejano e descubra a paz

sceneries. Stroll through the Alentejo countryside and

destas magníficas paisagens.

experience the true peace this landscape brings.

54,60€

Passeio 1 | Passeio no campo alentejano

€

54,60

Passeio de 30 a 45 minutos com saída da Coudelaria, que
se encontra a 15 minutos de carro de Montargil Monte Novo

86,45€

Passeio 2 | Passeio no campo alentejano
com visita à barragem

30 to 45 minute horse ride departing from the Stud Farm,
which is 15-minute drive from Montargil Monte Novo
€

86,45

Passeio de 90 minutos a 2 horas com saída da Coudelaria, que
se encontra a 15 minutos de carro de Montargil Monte Novo

78,65€

Pack 4 aulas

143€

Pack 8 aulas

*Valores por pessoa

Option 1 | Horse ride in the Alentejo countryside

Option 2 | Horse ride in the Alentejo countryside
with visit to the Montargil Dam
90 minutes to 2 hour ride departing from the Stud Farm,
which is 15-minute drive from Montargil Monte Novo

€

78,65

Pack 4 classes

143

Pack 8 classes

€

*Prices per person
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Passeio a cavalo Horse riding

Condições

Conditions

Os passeios a cavalo e as aulas de equitação são providenciados
por uma empresa parceira selecionada e da confiança do Montargil
Monte Novo;

Horse riding and riding lessons are provided by a carefully
selected and trusted partner of Montargil Monte Novo;

É sempre necessário o agendamento prévio da atividade e o
mesmo encontra-se sujeito à disponibilidade do nosso parceiro.
Para marcar o seu passeio/aulas, por favor contacte-nos pelo
e-mail: bookings@montargilmontenovo.pt com informação sobre
a sua preferência de data e hora;

It is always necessary to schedule the activity in advance
and it is subject to the availability of our partner. To book
your tour/classes, please contact us by e-mail:
bookings@montargilmontenovo.pt with information about
your preferred date and time;

Passeios disponíveis todo o ano, caso as condições climatéricas
assim o permitam;

Tours available all year, weather conditions
permitting;

Limite de 4 cavalos por passeio (até aos 5 anos +/− é possível
a criança ir acompanhada com um dos pais);

Maximum of 4 horses per ride (a child up to approximately
5 years old may be permitted to ride with one parent);

Passeios em exclusivo e acompanhados a pé por Gi Dias;

Tours are exclusive and accompanied on foot by Gi Dias;

Idiomas: Português, inglês e espanhol;

Languages: Portuguese, english and spanish;

Encerrado: Domingos, época alta (junho, julho, agosto
e setembro), 24, 25, 31 dezembro e 1 janeiro;

Closed: Sundays, high season (june, july, august and september),
24th, 25th, 31st december and 1st january;

Cancelamentos a menos de 1 semana do serviço:
o cliente deverá pagar 50% do valor;

Cancellations less than 1 week from the scheduled date of
the service: the customer must pay 50% of the total amount;

Cancelamentos no próprio dia ou no-show sem aviso prévio:
o cliente deverá pagar 100% do valor.

Cancellations on the same day or no-show without prior notice:
the customer must pay 100% of the total amount.
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Atividades aquáticas
Water activities

Com embarque no cais do Monte Novo, pode desfrutar

Boarding from Monte Novo’s pier, you can even enjoy

de passeios de barco pela albufeira (com paragem

boat rides along the reservoir (stopping for a nice

obrigatória para uns mergulhos), ou um passeio pelas

swim), or take a walk by the numerous natural sandy

inúmeras praias de areia natural, para simplesmente

beaches, taking in the full calm and serenity of the

relaxar e apreciar a serenidade alentejana.

Alentejo!

110€

Passeio de barco (semirrígido) | até 6 pessoas

110

€

1h30

50€

Sessão de boia/sofá | até 4 pessoas

1h30

50

€

20 minutos

10€

Passeio de canoa | até 3 pessoas

Boat/sofa session | up to 4 people
20 minutes

10

€

30 minutos

Canoe trip | up to 3 people
30 minutes

Aluguer de prancha de SUP

SUP board rental

€

15

1h00

€

30€

4h00

€

*Valores por atividade

Boat trip (semi rigid) | up to 6 people

15

1h00

30

4h00

*Values per activity
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Atividades aquáticas Water activities

Condições

Conditions

Os passeios de barco e as atividades náuticas são providenciados
por uma empresa parceira selecionada e da confiança do Montargil
Monte Novo;

Boat trips and nautical activities are provided by
a carefully selected and trusted partner of Montargil Monte Novo;

É sempre necessário o agendamento prévio da atividade e o
mesmo encontra-se sujeito à disponibilidade do nosso parceiro.
Para marcar a sua atividade, por favor contacte-nos pelo e-mail:
bookings@montargilmontenovo.pt com informação sobre a sua
preferência de data e hora;

It is always necessary to schedule the activity in advance and
it is subject to the availability of our partner. To book your activity,
please contact us by e-mail: bookings@montargilmontenovo.pt
with information about your preferred date and time;

Atividades disponíveis todo o ano, caso as condições
climatéricas assim o permitam;

Activities available all year if weather conditions allow;

Material incluído nas atividades: Coletes, restante material
necessário à atividade e seguro;

Included in the activities: Vests, other material needed for the
activity and insurance;

A capacidade do barco poderá ser ajustada sem aviso prévio
tendo em conta a legislação relativa ao Covid-19 aplicável.
Caso afete a sua reserva, contactá-lo-emos;

Capacity of the boat may be adjusted without prior notice due
to Covid-19. In case it affects your reservation we will contact you;

Encerrado: 24, 25, 31 dezembro e 1 janeiro

Closed: 24th, 25th, 31st december and 1st january;

Cancelamentos a menos de 1 semana do serviço: o cliente
deverá pagar 50% do valor;

Cancellations less than 1 week from the scheduled date of
the service – the customer must pay 50% of the total amount;

Cancelamentos no próprio dia ou no-show sem aviso prévio:
o cliente deverá pagar 100% do valor.

Cancellations on the same day or no-show without prior notice –
the customer must pay 100% of the total amount.
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Passeio de balão
Hot air balloon ride

Um passeio de balão de ar quente é a forma

A hot air balloon ride is the perfect way to take

perfeita de apreciar a magnífica paisagem alentejana.

in the magnificence of the unique Alentejo landscape.

As vistas 360.º, o silêncio absoluto e a magia do nascer

The 360.º views, the absolute silence and the magic

do sol tornam-na uma experiência quase irreal, mas

of sunrise makes it an almost unreal, but unmissable

imperdível.

experience.

460€

Voo exclusivo | 1 a 2 passageiros

232€

Voo de grupo | + de 4 passageiros

Aproximadamente 1h00 a 1h30

Aproximadamente 1h00 a 1h30

460

Exclusive flight | 1 to 2 passengers
Aproximately 1 to 1:30 hours

232

Group flight | 4+ passengers
Aproximately 1 to 1:30 hours

€

€

*Valores por pessoa

*Values per person

Nota:
• Crianças até aos 12 anos de idade têm 50% de desconto;
• Inclui: Diploma de voo e espumante para batismo de voo;
• Existe ainda a possibilidade de efetuar um piquenique típico alentejano
no campo (pão, bolo, enchidos, queijos, fruta, água, sumos e vinhos) por
um preço extra de 15€ por pessoa.

Note:
• Children up to 12 years old have a 50% discount;
• Includes: Flight diploma and sparkling wine for flight baptism;
• There is also the possibility of having a typical Alentejo picnic in the
countryside (bread, cake, sausages, cheeses, fruit, water, juices and
wines) for an extra price of €15 per person.
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Passeio de balão Hot air balloon ride

Condições

Conditions

Atividades incluídas no Voo Livre:

Activities included in Free Flight:

Voo com duração aproximada de 1h00 a 1h30;
Diploma de voo;
Espumante para batismo de voo.

Flight duration is approximately 1h00/1h30;
Flight diploma;
Sparkling wine for flight baptism.

Observações:

Observations:

Os preços apresentados são por pessoa;

Prices per person;

Esta atividade não poderá ser realizada por grávidas, pessoas com
cirurgia efetuada há pouco tempo, pessoas com epilepsia e
passageiros com problemas
de osteoporose;

This activity is not recommended to pregnant women, people with
recent surgery, people with epilepsy and passengers with
osteoporosis problems;

Menores de idade poderão realizar a atividade de voo apenas
quando acompanhados por um adulto. Valores especiais poderão
aplicar-se para crianças menores
de 12 anos;

Children under 18 years must be accompanied by
an adult. Special rates may apply for children under
12 years old;

Horários de verão: 6h00;

Summer hours: 6:00 am;

Restantes estações do ano: estão disponíveis outros horários
mediante consulta;

Other seasons of the year: other schedules may
be available upon request;

Realização da atividade de voo está sujeita às condições atmosféricas. A avaliação da viabilidade é realizada 24h antes da data da
atividade;

Flight activity is subject to atmospheric conditions.
Its feasibility is assessed 24 hours before the date
of the activity;
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Massagens
Massages

Aproveite o conforto e a privacidade do seu

Appreciate your room or villa comfort and privacy

quarto ou vila para usufruir de uma massagem

to their absolute fullest, by enjoying a relaxing

relaxante ou revigorante. A melhor maneira

and/or invigorating massage. The best way to start

de começar as suas férias ou de relaxar após

your holiday or to unwind after going for a walk

um passeio ou atividade.

or from practicing an activity.

97,50€

Moment Relax

50’

110,50€ Moment Man

60’

97,50€

Moment Aromatic Energy

50’

201,50€ Moment Royal Monte Novo

120’

Moment Renewal & Harmonizing

105’

110,50€ Moment Oriental Plumas

60’

110,50€ Moment Marine Buzios

60’

175,50€ Moment Detox

90’

110,50€ Moment Colour of Provence

60’

162,50€ Moment Light Legs

75’

110,50€ Moment O2

60’

156€

Moment Mummy

60’

195€

Moment Bride

110’

117€

Moment Revitalizing

60’

104€

Moment Flash

60’

182€
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Massagens Massage

Condições

Conditions

Os serviços de massagens e bem-estar são providenciados
por uma empresa parceira selecionada e da confiança do
Montargil Monte Novo;

Massage and wellness services are provided by a carefully selected
and trusted partner of Montargil Monte Novo;

É sempre necessário o agendamento prévio e o mesmo
encontra-se sujeito à disponibilidade do nosso parceiro. Para
marcar a sua massagem, por favor contacte-nos pelo e-mail:
bookings@montargilmontenovo.pt com informação sobre a sua
preferência de data e hora;

Prior booking is always required and is subject to the availability
of our partner. To book your massage, please contact us by e-mail:
bookings@montargilmontenovo.pt with information about your
preferred date and time;

Durante o Inverno as massagens serão efetuadas na sala das
Villas/Moradias. No Verão existe a opção da realização das mesmas
serem efetuadas na sala das Villas/Moradias ou em local exterior
acordado;

During winter, massages will take place at the Villa’s living room.
In the summer, there is the option of having them carried out
at the Villa’s living room or in an agreed outdoor location;

Encerrado: 25 dezembro e 1 de janeiro.

Closed: 25th December and 1st January;

Cancelamentos a menos de 1 semana do serviço: o cliente deverá
pagar 50% do valor;

Cancellations less than 1 week from the scheduled date of
the service: the customer must pay 50% of the total amount;

Cancelamentos no próprio dia ou no-show sem aviso prévio:
o cliente deverá pagar 100% do valor.

Cancellations on the same day or no-show without prior notice –
the customer must pay 100% of the total amount.
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Piquenique
Picnic

Composto por:

Includes:

1 sumo natural por pessoa

1 natural juice per person

1 garrafa de vinho branco ou tinto

1 bottle of wine (white or red)

1 garrafa de água 1,5lt

1 bottle of water – 1,5L

Tábua de enchidos alentejanos (150grs)

Board of typical sausages from Alentejo (150grs)

Azeitonas marinadas

Marinated olives

Pão alentejano

Typical bread from Alentejo

Salada composta de atum

Composed tuna salad

Sanduíche de frango, pepino, ovo e maionese

Chicken, cucumber, egg and mayonnaise sandwich

Salada de frutas da época

Sliced fruit

Bolo caseiro

Homemade cake

Surpresa do Chef

Chef's surprise

42€

*Cesto preparado para 2 pessoas

42

€

*Basket prepared for 2 people
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Piquenique Picnic

Condições

Conditions

Este serviço deverá ser solicitado com pelo menos 24 horas de
antecedência;

This service must be requested at least 24 hours in advance;

Para solicitar o seu cesto, por favor contacte-nos pelo e-mail:
bookings@montargilmontenovo.pt com informação sobre a sua
preferência de data e hora;

To order your basket, please contact us by e-mail:
bookings@montargilmontenovo.pt with information about
your preferred date and time;

Os itens que são disponibilizados de acordo com a preferência do
cliente deverão ser escolhidos a partir da lista fornecida pelo hotel;

The items that compose the basket must be selected by the
customer from a list provided by the hotel;

Dietas, intolerâncias alimentares, pedidos especiais: desde que
solicitados com um mínimo de 48 horas de antecedência, podemos
alterar a composição do cesto (pode estar sujeito a custos
adicionais);

Diets, food intolerances, special requests: as long as requested
with a minimum of 48 hours in advance, we can change the
composition of the basket (may be subject to additional costs);

Personalize o seu cesto de piquenique: contacte-nos para receber
uma proposta para um cesto feito à sua medida.

Personalize your picnic basket: contact us to receive
a proposal for a custom made basket.
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Cesto de boas-vindas
Welcome basket
Composto por:

Includes:

1 garrafa de água 1,5lt

1 1.5lt water bottle

1 garrafa de sumo natural

1 bottle of natural juice

1 garrafa do chá gelado do Chef

1 bottle of Chef's iced tea

1 pão alentejano

1 typical bread from Alentejo

Queijo flamengo fatiado

Sliced Flemish cheese

Fiambre de porco ou de peru fatiado

Sliced pork or turkey ham

1 l. de leite

1 l. of milk

6 ovos

6 eggs

1 compota caseira

1 homemade jam

Manteiga caseira

Homemade butter

Açúcar ou adoçante

Sugar or sweetener

2 peças de fruta por pessoa

2 pieces of fruit per person

28€

*Cesto preparado para 2 pessoas

Villas
only

28

€

*Basket prepared for 2 people
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Cesto de boas-vindas Welcome basket

Condições

Conditions

Este serviço deverá ser solicitado com pelo menos 24 horas de
antecedência;

This service must be requested at least 24 hours in advance;

Para solicitar o seu cesto, por favor contacte-nos pelo e-mail:
bookings@montargilmontenovo.pt com informação sobre a sua
preferência de data e hora;

To order your basket, please contact us by e-mail:
bookings@montargilmontenovo.pt with information about your
preferred date and time;

Dietas, intolerâncias alimentares, pedidos especiais: desde que
solicitados com um mínimo de 48 horas de antecedência, podemos
alterar a composição do cesto (pode estar sujeito a custos
adicionais);

Diets, food intolerances, special requests: as long as requested
with a minimum of 48 hours in advance, we can change the
composition of the basket (may be subject to additional charges);

Temos disponíveis outras opções de cestos de boas-vindas.
Contacte-nos para mais informação.

We also have other welcome baskets options.
Contact us for further information.
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Refeição
Meal

Almoço ou jantar

Lunch or dinner

Refeição inclui:

Meal includes:

Couvert

Couvert

Entrada

Entrance

Prato de Peixe ou Prato de Carne ou Prato Vegan

Fish dish or Meat dish or Vegan dish

Sobremesa

Dessert

Água mineral (outras bebidas não incluídas)

Mineral water (other drinks are not included)

23€

*Preço por pessoa

23

€

*Price per person
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Refeição Meal

Condições

Conditions

Este serviço deverá ser solicitado com pelo menos 48 horas de
antecedência;

This service must be requested at least 48 hours in advance;

Para solicitar a sua refeição, por favor contacte-nos pelo e-mail:
bookings@montargilmontenovo.pt com informação sobre a sua
preferência de data e refeição;

To order your meal, please contact us by e-mail:
bookings@montargilmontenovo.pt with information about your
preferred date and meal;

Bebidas não incluídas;

Drinks not included;

Dietas, intolerâncias alimentares, pedidos especiais: desde que
solicitados com um mínimo de 48 horas de antecedência, podemos
alterar a composição ajustar a refeição (pode estar sujeito a custos
adicionais);

Diets, food intolerances, special requests: as long as requested
with a minimum of 48 hours in advance, we can change the
composition to adjust the meal; may be subject to additional
costs;

Cancelamentos a mais de 48h da data do serviço:
sem penalização;

Cancellations more than 48h from the service
date – no penalty;

Cancelamentos a menos de 48h do serviço – cliente deverá pagar
100% do valor.

Cancellations within 48h of the service – customer
pays 100% of the value.
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Visitas guiadas & prova de vinhos
Guided visits & wine tastings

Viaje ao passado no Monte da Ravasqueira, em Arraiolos!

Travel to the past at Monte da Ravasqueira! Discover

Fique a conhecer a história da Coudelaria de Puro-Sangue the history of the Purebred Lusitano Stud Farm, the
Lusitano, o Museu de Atrelagem e a sua coleção de

Carriage Museum and its collection of 37 coaches

37 carruagens dos séculos XVIII ao XX, e passeie pelas

from the 18th to the 20th centuries, and stroll through

vinhas para descobrir todos os segredos da produção

the vineyards to discover all the secrets behind the

dos vinhos Ravasqueira. A experiência termina com uma

production of Ravasqueira wines. The experience

prova de vinhos.

ends with a wine tasting.

O que visitar
• Museu Privado de Arneses e Carruagens: Um espaço
dedicado a arreios e carruagens de diferentes épocas
e estilos.

What you can visit
• Harnesses and Carriages Private Museum: A space
dedicated to harnesses and carriages of different
eras and styles.

• Sala de Degustação: Prove os vinhos Ravasqueira
com profissionais qualificados.

• Tasting Room: Taste the wines Ravasqueira
with qualified professionals.

• Locais e Direções: O Monte da Ravasqueira fica no
concelho de Arraiolos.

• Locations & Directions: Monte da Ravasqueira
is in the municipality of Arraiolos.
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Visitas guiadas & prova de vinhos Guided visits & wine tastings

Preços

Prices

7,50€ Visita sem prova
(apenas para menores entre os 14 e 17 anos)
13€

Visita Ravasqueira

7,50 Visit without tasting

€

(only for minors of 14 to 17 years of age)
13

€

Ravasqueira Visit

Visita Guiada + Prova de 3 vinhos variáveis da marca

Guided Visit + Tasting of 3 different wines from the

Ravasqueira (exceto gama Premium, Colheita Tardia

Ravasqueira brand (except for the Premium range,

e Vinho Licoroso)

Late Harvest and Fortified Wine)

15€

Visita Clássica

15

€

Classic Visit

Visita Guiada + Prova de 5 vinhos das gamas Clássico,

Visit : Guided Visit + Tasting of 5 wines from ranges

Seleção do Ano, Encantado e Superior

Clássico, Seleção do Ano, Encantado and Superior

20€

Visita Reserva

20

€

Reserve Visit

Visita Guiada + Prova de 5 vinhos das gamas Reserva

Guided Visit + Tasting of 5 wines from ranges Reserva

da Família, Monocastas e Vinha das Romãs

da Família, Varietals and Vinha das Romãs

*Preço por pessoa

*Price per person
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Visitas guiadas & prova de vinhos Guided visits & wine tastings

Preços
30€

Prices
30

Visita Premium

€

Premium Visit

Visita Guiada + Prova 5 vinhos das gamas Vinha das

Guided Visit + Tasting of 5 wines from ranges Vinha das

Romãs, Premium e Colheita Tardia ou Vinho Licoroso

Romãs , Premium and Late Harvest or Fortified Wine

7,50€ Prova Clássica

7,50 Classic Wine Tasting

€

5 vinhos das gamas Clássico, Seleção do Ano,

Wine Tasting 5 wines from ranges Clássico, Seleção

Encantado e Superior

do Ano, Encantado and Superior

12,50€

Prova Reserva

12,50

€

Reserve Wine Tasting

5 vinhos das gamas Reserva da Família, Monocastas

Tasting 5 wines from ranges Reserva da Família,

e Vinha das Romãs

Varietals and Vinha das Romãs

22,50€

Prova Premium

€

22,50

Premium Wine Tasting

5 vinhos das gamas Vinha das Romãs, Premium

5 wines from ranges Vinha das Romãs , Premium

e Colheita Tardia ou Vinho Licoroso

and Late Harvest or Fortified Wine

*Preço por pessoa

*Price per person
30

CONTACTOS | CONTACTS
Estrada Nacional nº 2, 7425–000 Montargil, Portugal
bookings@montargilmontenovo.pt
(+351) 915 347 236

montargilmontenovo.pt

