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O Hotel Rural da Lameira está localizado no coração do Alto Alentejo e somente a 2 horas de Lisboa,
o complexo turístico da Herdade da Lameira denominado Turilameira”, foi especialmente
concebidopara oferecer toda a tranquilidade a quem pretende fugir, por algum tempo ao ritmo
frenético da vida moderna.
A herdade da Lameira (com 1000 Hectares), apresenta uma elevada qualidade ambiental e conta
com uma barragem de grandes dimensões que confere ao local uma beleza invulgarmente exótica.
Privilegia-se o contacto com a natureza e práticas desportivas ao ar livre. (adsbygoogle =
window.adsbygoogle || []).push({});

Construído de forma a respeitar a traça arquitectónica da região, o Hotel Rural da Lameira possui
uma decoração requintada e está preparado para oferecer um serviço de elevada qualidade a todos
seus clientes.
Dispõe de quartos com uma decoração elegante e uma varanda com vista para o lago, de uma
piscina exterior e de um campo de ténis.
O Rural da Lameira desfruta de quartos tradicionais com piso em madeira e decorados com cores
neutras. Todos são climatizados e incluem uma televisão e uma casa de banho privativa.
É servido diariamente um buffet de pequeno-almoço na área de jantar. O hotel alberga 2
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restaurantes onde é servida cozinha regional e internacional, além de um menu especial para
crianças.
Poderá usufruir do centro de fitness do hotel ou da sala de jogos, com uma mesa de bilhar. Terá
ainda a oportunidade de escolher entre diversas actividades, como passeios a cavalo, pesca,
canoagem e ciclismo. A propriedade fica a 12 km de Alter do Chão.
O Aeroporto Talavera la Real situa-se a 93 km, e o hotel providencia estacionamento privado e
gratuito no local, bem como um aeródromo.
Contacto
Herdade da Lameira - Herdade da Lameira, 7440-251 Chança, Freg. Cunheira, Alter do Chão
Tel: 00351 245 697 495 | 00351 245 630 000 | FAX 00351 245 697 330
Email:
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