
A Casa das Amoras – Casa de Campo 

  

 Turismo em Espaço Rural  
 
Localização – A Casa das Amoras está situada numa quinta em 
pleno parque natural da Serra de S. Mamede em frente à Vila 
Medieval de Marvão (no ALTO ALENTEJO). 
 
Enquadramento – Quinta de 2 ha com árvores de fruto e vista 
para as muralhas, castelo e vila medieval de Marvão. Zona 
reservada e muito sossegada. 

(foto tirada da Casa das Amoras: O Castelo à noite) 
 
 

 
 

Alojamento  
 
Confortável, com decoração típica do Alentejo, tem  
 4 Quartos Duplos com WC, Ar condicionado, 2 com TV; 
 Cozinha e zona de refeições totalmente equipada;  
 Sala com lareira e TV; 
 Zona exterior com jardim, piscina e zona de churrasco (com 

forno tradicional) 
 Parqueamento dentro da quinta. 
 
Capacidade máxima – 10 pessoas 
 

 
 

Venha visitar uma das mais belas vilas portuguesas! 
Para conhecer melhor a Casa, as atividades e a região, veja o 
nosso website:  

 
www.casadasamoras.com  
 
ter@casadasamoras.com 
tel. + 351 936679306 

 
 
Nota: as estadias na Casa das Amoras são exclusivas para o grupo, são privadas e sossegadas, não partilha, o espaço da quinta, o interior e exterior da casa.  

http://www.casadasamoras.com/
mailto:ter@casadasamoras.com


A Casa das Amoras – Marvão tem algumas sugestões de ESCAPADINHAS no Alto Alentejo   
 

   

Programa 1 Dia - No Ninho Das Águias  
Manhã - Visita guiada na Vila de Marvão 
Almoço em restaurante típico alentejano 
Tarde - Passeio a Cavalo no parque natural (ou aulas de equitação) 
Valor Total: 38 euros /por pessoa 

 

   

Programa 1 Dia – Façanha no Alentejo  
Manhã - Canoagem na barragem da Apartadura 
Almoço em restaurante típico alentejano 
Tarde - BTT pelos caminhos da serra 
Valor Total: 59 euros /por pessoa 
 

   

Programa 1 Dia – Desafios na Quinta  
Manhã - Paintball 
Almoço em restaurante típico alentejano 
Tarde - Orientação com peddy paper 
Valor Total: 65 euros /por pessoa 

   

Programa 1 Dia – À Procura dos limites  
Manhã - Escalada, Rapel e Slide na Serra 
Almoço em restaurante típico alentejano 
Tarde - Prova de Vinhos Alentejanos 
Valor Total: 75 euros /por pessoa 
 

 
 

  

Programa 1 Dia – Aventura no Alto Alentejo  
Manhã - Orientação com peddy paper 
Almoço em restaurante típico alentejano 
Tarde - BTT pelos caminhos da serra 
Valor Total: 55 euros /por pessoa 

As atividades são orientadas e supervisionadas por monitores com formação específica. Os valores incluem IVA, seguro, equipamentos, 1 almoço. Programas 

dimensionados para 8 a 10 pessoas.  P/Outros exemplos contactar  ter@casadasamoras.com (tel.+ 351 936679306). www.casadasamoras.com  

mailto:ter@casadasamoras.com
http://www.casadasamoras.com/



