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Faça uma pausa em família e venha até ao coração da Costa Vicentina. No Muxima, irá sentir-se
num cenário emoldurado pelo tempo, com recantos inspiradores onde não faltará actividades para
as crianças no meio da natureza.
Muxima é um turismo rural muito especial. Situado em plena Costa Vicentina, perto de Aljezur, aqui
a atmosfera local funde-se com ambientes de outras paragens bem longínquas. (adsbygoogle =
window.adsbygoogle || []).push({});

Sofia e Jorge são os proprietários e mentores deste projecto, e o seu entusiasmo sente-se em cada
detalhe do espaço, mas também no atendimento, que fazem questão de cumprir pessoalmente.

Depois de vidas em ambientes urbanos mas muito preenchidas por viagens pelo mundo fora, tudo
se encaixou num projecto de Turismo Rural onde se propuseram a recriar ambientes de outras
culturas e locais. Mobílias, tapetes e peças trazidas dessas viagens transformam cada quarto em
pequenos refúgios, onde nos podemos deixar levar pela imaginação, sem sair deste recanto
inspirador de Portugal.
Três quartos duplos e quatro suites com uma pequena kitchenette distribuem-se entre a Casa da
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Eira que constitui o edifício principal, e a Casa do Monte, de onde pode usufruir de uma ampla vista
sobre o terreno. Recuperadas a partir das ruínas existentes, uma das casas é em taipa e a outra em
pedra, resultando num cenário emoldurado pela passagem do tempo, pela espessura das paredes,
pelas texturas que se sentem em todos os recantos. Para além dos ambientes acolhedores e
confortáveis, elementos como o chão aquecido a energia solar, a ausência da televisão, ou o
pequeno-almoço servido em pleno campo, marcam a diferença.
Para completar o quadro desta propriedade com cerca de 28 hectares, existe uma piscina biológica
sempre a temperaturas convidativas, para além de bicicletas à disposição, circuito de manutenção,
trilhos para passeios, parque infantil ou o singular jogo do Pipocão.
Se tiver coragem de abandonar este paraíso, não se arrependerá, afinal, estará no Parque Natural do
Sw Alentejano e Costa Vicentina, com toda a sua fauna e flora, para além das míticas praias da
Arrifana, Amado ou Amoreira.
Contactos
Jorge Andrade e Sofia Faustino, Montes Ferreiros, Caixa Postal 265 A - 8670 Aljezur | Ver no Mapa
T/F: (+351) 282 995 420 | M: (+351) 917 059 969/916 012 830 | GPS: 37°18'1.67"N / 8°47'42.53"W
Língua faladas: Português, Inglês e Espanhol
Sites: Muxima | Reserve no Booking.com
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