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Descubra o Munda - Ecoturismo, na natureza, com conforto e responsabilidade. Inspirados na
permacultura, procurando o menor impacto ambiental possível, utilizando matérias orgânicas,
produtos locais e reutilizando materiais. Com uma vivência sustentável, que varia de acordo com a
estação, mas sempre com o equilíbrio nos consumos de água e energia (solar e lenha).
Olival tradicional com montado à volta, tão rico em biodiversidade como importante na conservação
da natureza. Oliveiras, sobreiros e azinheiras são as nossas árvores; cogumelos, espargos selvagens,
bolotas ou mel os produtos que a terra dá; águias, perdizes e corujas, raposas, lebres ou javalis os
animais selvagens que vivem por perto. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

URTS TRADICIONAIS DA MONGÓLIA
Feitos com materiais orgânicos, como madeira e várias camadas em lona de algodão e feltro de
iaque (que mantém o calor na estação fria e o fresco na quente) presas com cordas feitas de crina
de cavalo.
Encontram-se em quatro zonas distintas, com muito espaço e privacidade. Cada yurt tem cozinha e
casa de banho compostável com duche. Estão preparados para acomodar dois adultos e duas
crianças (outras situações a pedido, de acordo com a ocupação geral).
EQUIPAMENTOS:
Yurts:
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Todos têm salamandra (com lenha incluída) e sistema solar de aquecimento ambiente, cama de
casal king size (com colchão de lã de ovelha); 2 sofás espreguiçadeira (convertíveis em camas
individuais); electricidade solar. Roupa de cama incluída.
Cozinha:
Totalmente equipada. Fogão a gás (bilha de gás incluída); mini frigo; frigorifico tradicional africano
(Zeer). Água fria ou quente, aquecida em pequenas estufas solares.
Casa de Banho:
Sanita com compostagem seca e duche. A água é aquecida por painel solar caseiro, salamandra
para aquecimento atmosférico (apenas nos Yurts do Horizonte e da Eira). Roupa de banho incluída.
PISCINA BIOLÓGICA:
Á semelhança de um lago, com o seu método natural de purificar a água, é o ponto mais refrescante
nos dias quentes. Os flutuadores, que separam a zona de natação da zona das plantas, são ponto de
observação por excelência, da flora e da fauna que compõem este ecossistema.
SAUNA SOLAR:
A poucos metros da piscina, permitindo uma corrida para um mergulho em choque térmico, varia a
sua temperatura consoante o sol. Planeada para a exposição solar do Outono, pode ser usada em
qualquer estação, com moderação nos meses mais quentes. O ambiente pode ser humidificado
atirando água para as pedras quentes, o corpo pode ser massajado com plantas que se encontram à
sua volta.
NO ALTO ALENTEJO, EM EVORAMONTE
Vila histórica, no limite da Serra de Ossa, com o seu peculiar castelo, onde se pode avistar a mancha
verde envolvente desta região de cortiça, azeite e vinho.
Perto de tudo, a cinco minutos da vila por estrada de terra batida (fácil acesso) onde se encontram
os básicos necessários; a hora e meia de Lisboa e a meia hora da cidade património Évora. A uma
hora da cidade património Elvas (com Espanha logo ao lado) das aldeias históricas de Marvão e
Monsaraz e do enorme lago da barragem do Alqueva. Entre estas, são várias as pequenas cidades e
vilas tradicionais com monumentos a visitar (Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Redondo…) o
roteiro de monumentos megalíticos é igualmente vasto. Cultura e património não faltam!
Contactos
MUNDA - ECOTURISMO, Evoramonte, Estremoz
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