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Era uma vez um sonho...
É verdade foi assim que começou o projecto da nossa casa de turismo há já oito anos. A compra
efectiva da mesma realizou-se em junho de 1998 (já no século passado). Seguiu-se o processo de
recuperação e adaptação do imóvel, tendo como objectivo o respeito e a manutenção da traça
arquitectónica tradicional.
O nosso projecto turistico caracteriza-se por, alojamento simples, confortável e de qualidade, e um
acolhimento personalizado. Todos os espaços foram pensados, estruturados e equipados de forma a
facilitar o acesso e a locomoção a todos, e muito em particular a clientes com mobilidade reduzida.
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Era uma vez uma que fugiu da cidade grande e partiu para o campo, rumo ao Sul, em
busca da Poesia que a Vida tem. Uma aldeia perdida no Alentejo foi ....
Serviços
Esta casa de construção rústica em pedra, ainda mantém os tectos de madeira, o chão de grandes
pedaços de xisto, e outros de tijoleira artesanal feita na região. Mantém todas as características
ancestrais de decoração aliadas ao conforto moderno, reunindo desta forma as condições ideais
para uma estadia agradável e repousante.
Todos os espaços foram adaptados e equipados para receber pessoas com deficiência.
A casa principal:
3 quartos duplos com televisão, ventoinha de tecto e chaminé típica com salamandra e casa de
banho simples exclusiva.
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Sala de estar / Sala de pequenos almoços.
Edíficio anexo:
1 quarto duplo com televisão, ventoinha de tecto e chaminé típica com salamandra, e casa de banho
simples privativa.
Pequeno-almoço:
O pequeno-almoço é o momento principal para começar um agradável dia no Alentejo. Poderá
saborear bolo caseiro, pão de fabrico artesanal, queijos de cabra, mel, sumo de laranja etc; todos os
produtos são feitos de acordo com a tradição da região.
Jardim / Estacionamento
O jardim chamado "Casa Quintal do Rossio" é um recanto bucólico, sítio ideal para uma estada
tranquila e repousante.
Está rodeado de flores e árvores que nos proporcionam a paz e tranquilidade da vida rural. Aqui
poderá ter o prazer de adormecer ao som dos chocalhos das ovelhas, e acordar com o chilrear dos
pássaros.
O estacionamento é gratuito para os hóspedes.
São admitidos animais mediante consulta caso a caso, ficando à responsabilidade dos donos.
Região
Alandroal
O Alandroal tem lugares de grande interesse historico-cultural que merecem a sua visita aos
admiráveis vestígios da presença do homem de outros tempos; menires e dólmens; igrejas e
castelos. Esta localidade é também um bom ponto de partida, para o conhecimento da cozinha do
Alentejo e das rotas do vinho. Aqui poderá apreciar o artesanato feito em cortiça e peças de madeira
de aloendro.
Perto do rio Guadiana, e do grande lago artificial da "Barragem do Alqueva", tem óptimas condições
para a pesca e a prática de desportos náuticos.

Terena (Albufeira de Lucefecit)
Local propício à prática de natação, canoagem, remo e pesca.

Rocha da Mina
Santuário Rupestre da Idade do Ferro. (séc. II - I A.C.)

S. Miguel da Mota
Santuário romano dedicado a uma divindade pré-latina chamada Endovélico.

"Alqueva" o Grande Lago Artificial
A presença do grande rio do sul - o Guadiana, o qual irá possibilitar água para o Empreendimento de
Fins Multiplos de Alqueva, uma janela aberta para o Alentejo do Século XXI. Alqueva será a
tranquilidade o descanso a alternativa...
Contacto
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Casa Quintal do Rossio (Turismo Rural)
Rua Nova, 54 - Aldeia da Venda, 7200-011 Santiago Maior - Alandroal
Telef / Fax: 268 499 116

Alandroal
Destinos
Casas e Solares
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