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Viver o Alentejo 
é aproveitar cada 

minuto!

GUIA DE ATIVIDADES



Para enriquecer cada dia que 
passa em Montargil Monte 
Novo propomos…

Atividades Aquáticas
Como não podia deixar de ser, quando somos brindados com um grande lago, temos que 
desfrutar dele. Embarque no nosso cais e solte a sua adrenalina nas várias atividades náuticas 
disponíveis: Wakeboard e Wakesurf, Ski aquático e Boia.

Passeio de Barco
Se a disposição é de contemplação e serenidade, o passeio de barco pela albufeira da barragem 
é irrecusável. 

Passeio a Cavalo
Descubra a zona envolvente do nosso monte, num fantástico passeio a cavalo pelas margens 
do grande lago. Se ainda não se sente seguro para esta aventura, comece com algumas aulas 
e descubra o maravilhoso mundo equestre.

Massagens em Casa
Para aqueles que preferem ficar na sua moradia, podem assegurar momentos de relaxamento 
com uma boa massagem ou, depois de uma atividade mais intensa, aproveitar estes 
tratamentos para descontrair.

Piquenique
Para melhor desfrutar da natureza e da tranquilidade que envolve o Monte Novo, nada melhor 
do que um fantástico piquenique. Escolha uma sombra acolhedora e nós preparamos o cesto 
com as melhores iguarias e com os acessórios necessários. 
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CONTACTOS
Estrada Nacional nº 2, 7425-000 Montargil, Portugal

bookings@montargilmontenovo.pt
t. (+351) 915 347 236

montargilmontenovo.pt


