
L’AND VINEYARDS
Herdade das Valadas, Estrada Nacional 4 Apartado 122
7050 – 909 Montemor-o-Novo | Alentejo
GPS: 38º 38' 55.4'' N, 8º 15' 09.4‘’ W

L’AND Vineyards é um "Wine Resort” que proporciona uma
experiência rural única num ambiente exclusivo e
contemporâneo. Situa-se no coração do Alentejo, e
desenvolve-se em torno de um vale central de vinha, olival e
um lago, comunicante com as diversas unidades de
alojamento que nascem na paisagem ordenadas emalojamento que nascem na paisagem ordenadas em
pequenos núcleos, recuperando a tipologia tradicional das
implantações dos montes alentejanos.

Elegendo o vinho como âncora da sua inspiração, o L’AND
Vineyards resort, é um aldeamento turístico de 5 estrelas.

O Hotel L'and Vineyards Resort proporciona a cada visitante
experiencias inesquecíveis num ambiente de beleza natural e
tranquilidade.



QUARTOS
As 26 suites modernas do L'AND Vineyards
foram construídas com pedra natural e
madeira local. Foram todas equipadas com
a ajuda de designers de interiores e abrem
para pátios panorâmicos com lareiras ao ar
livre. Algumas têm uma piscina de
mergulho.
Debaixo das estrelas, com vista para a vinha
ou a comtemplar o castelo encontrará nas
L´AND Suites o retiro perfeito.
As Villas do L´AND são casas projetadas por

GASTRONOMIA
Pode conhecer e viajar pela gastronomia
alentejana na visão do chef Nuno Amaral no 
restaurante L´AND.

ACTIVIDADES IN
No L'AND Vineyards foi criado um espaço de
tranquilidade, onde pode revitalizar-se no
nosso Spa Caudalie com produtos naturais à
base de uva, fazer um massagem romântica
para dois, relaxar no jardim de vinha e na
piscina exterior, voar num passeio deAs Villas do L´AND são casas projetadas por

arquitetos de renome internacionacional,
inseridas dentro da propriedade, com total
privacidade, que permitem usufruir da
experiência em família.
Reeinterpretando as casas de pátio
mediterrâneo, com uma contacto pleno
entre o interior e o exterior, usufruindo da
tranquilidade e simplicidade do Alentejo,
com serviço L'AND.

piscina exterior, voar num passeio de
balão, fazer ioga, experimentar uma sessão
de meditação, uma sauna ou um programa
de detox desenhado para si.

ACTIVIDADES OUT
Se quiser conhecer melhor a cultura do
vinho do Alentejo, passeie pelas vinhas do
L’AND Vineyards e faça uma prova ou um
curso de vinho, ou uma visita pelas adegas
da região num programa que o hotel pode
desenhar especialmente para si.


