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ARRUDA DOS VINHOS Neste hotel rural encontra-se uma modernidade campestre

TRÓIA
D.R.

Quinta de Santa Maria
3 hectares de tradição
FOTOS FILIPA ESTRELA

Fazer festas e actividades com crianças são algumas sugestões

O que pode fazer
numa ruína romana?

Entre o Ribatejo e a Estremadura há um pequeno paraíso onde se respira de facto tranquilidade e calma
FILIPA ESTRELA
festrela@destak.pt

Vá buscar uma espreguiçadeira e deite-se no
terraço, aproveite as cadeiras
do alpendre e leia, sinta a relva ao pé da piscina e apanhe
uns banhos de sol. Qualquer
pretexto é bom para descontrair e relaxar na Quinta de
Santa Maria, na Arruda dos
Vinhos. A menos de 30 minutos de Lisboa, este hotel rural
que integra o selectivo clube
hoteleiro Chic Retreats by Lulu Towsend é um paraíso perdido. E encontrado por quem
precisa de carregar energias.
São três hectares compostos pela casa principal, jardins,
hortas, vinha, quinta pedagógica, piscina, sala de reuniões,
sala de jogos, restaurante e

bar. Manter e preservar o que
já existia foi o objectivo de
Rita Botto, quando comprou
a quinta, em 2007. Depois foi
só melhorar, decorar a gosto
e pensar nos próximos passos
(tudo indica que será um
SPA). Neste momento, existem seis quartos e quatro
apartamentos, todos com
nomes de castas vinícolas.
Respira-se calma e tranquilidade até nos animais da quinta, que dão as boas-vindas de
forma dengosa e preguiçosa.
Mas se quer animação também é possível. Basta aparecer nas festas temáticas que
duram até de madrugada ou
se pedir para organizar o seu
casamento ou outro evento à
sua medida.
O ambiente é familiar, e é
como estar num prolonga-

O hotel rural integra
o clube Chic Retreats
by Lulu Towsend
(chicretreats.com)

mento de sua casa. O serviço
é praticamente personalizado
para todos os hospedes, sempre com descontracção e boa-disposição a par do profissionalismo e requinte campestre.
Adaptado à zona em que se
insere, mas com abertura à
internacionalização, a Quinta
de Santa Maria tem um restaurante onde não pode deixar
se provar os menus de cozinha
mediterrânica e de autor, ou
gastronomia tradicional, de
segunda a sexta ao almoço por
10 euros.
––

TOME NOTA

Local Quinta de Santa Maria –
Hotel Rural, Arruda dos Vinhos
Tel. 263 975528/9
Preço de 50 a 100 euros/noite
quintadesantamaria.pt

Toalha estendida no fim
da Rua da Princesa, com
o rio como pano de fundo e os
golfinhos a espreitar a mesa
improvisada de iguarias.
Assim é um piquenique nas
Ruínas Romanas de Tróia, integradas no complexo troiaresort. Além dos piqueniques
para grupos, o monumento
nacional dinamiza visitas
de grupo, jantares romanos,
actividades pedagógicas e a
iniciativa Seja Arqueólogo por
um Dia, sob a organização
apaixonada de Inês Vaz Pinto, Patrícia Magalhães e Pa-

trícia Brun. As arqueólogas
de serviço, além de impulsionarem as actividades,
conservam e valorizam os
dois mil anos de história.
E nem sempre é fácil, como
explicam ao Destak. «Um
dos grandes problemas é a
erosão fluvial, por isso um
dos primeiros projectos foi
um preenchimento de
praia artificial. A zona principal está protegida, mas
falta continuar.»
Horário sábados, 10h-13h
e 14h30-17h30
Tel. 265 499 400

‘LOW COST’

TURISMO

Rota Lisboa
Eindhoven

Espanhóis
em Portugal
D.R.

NATÁLIA FERRAZ/CM

A companhia aérea
Transavia.com inaugura a 17 Fev. a rota Lisboa-Eindhoven, na Holanda,
com preços a partir de 60
euros/ida, com taxas incluídas. A rota vai ter, entre
Fevereiro e Março, dois
voos semanais, que passam
a quatro a partir de Abril.
A Transavia.com já disponibiliza saídas de Faro para Amesterdão, Roterdão
e Eindhoven, de Lisboa para Amesterdão e Roterdão,
e do Porto e do Funchal
para Paris e Nantes.

Os turistas espanhóis
foram os que mais visitaram Portugal no Verão,
segundo a Wimdu.pt, um
dos maiores sites de alojamentos da Europa. Os
dados indicam que mais de
80% das reservas feitas no
nosso país foram de turistas espanhóis (29%), franceses (22%) e britânicos
(20%). Neste Verão 58%
dos estrangeiros optaram
por Lisboa como destino. A
despesa média dos turistas
em aluguer de alojamentos
por noite foi de 71,20 euros.

