VILA MONTE FARM HOUSE
Sitio dos Caliços, Moncarapacho
8700-069 Olhão | Algarve
GPS: 37º 5' 53.55'' N, 7º 47' 45.73‘’ W

Localizado em Moncarapacho, o Vila Monte Farm House
transmite a calma e o conforto de um local único e
inspirador.
A arquitetura dos edifícios é inspirada na antiga construção
Algarvia, as açoteias, os terraços e escadarias de cal Branca.
Logo à chegada as boas vindas são dadas pelo Olival, que
abraça a calçada de acesso à receção.
Os 9 hectares de terreno são marcados harmoniosamente
pelas plantas aromáticas, a horta, o laranjal os tanques e
recantos de jardim.
Uma verdadeira referência daquilo que designamos por
FARM HOUSE, com uma simplicidade intemporal, um
ambiente local, rústico e um espírito BOHO-CHIC.
Reinterpretação do ambiente Algarvio, com a integração dos
elementos que o caracterizam.

QUARTOS

Em diferentes edifícios, cada um dos 55
quartos do Vila Monte Farm House tem
características e ambientes únicos.
Todos os quartos oferecem espaço amplo,
terraço privado, uma máquina de café e
vistas sobre mar.

GASTRONOMIA

Mais do que um restaurante o À Terra é uma
forma de vida. Inspirado nos frutos da
natureza, num regresso às origens e ao
genuíno, deixamos-lhe o convite para
conhecer este lugar acolhedor onde se serve
com amor e se cozinha com mão e coração.
À Terra é um restaurante de cozinha caseira,
deliciosa, saudável e rústica. Tem por base
um conceito de partilha e serviço contínuo e
usa vários ingredientes locais na sua base
como: azeite, flor de sal, figos, alfarrobas,
laranjas, cogumelos, beringelas, tomates,
coentros, entre outros.
A vida rústica voltou para dar à alma o
conforto quente das coisas que nos são mais
próximas da memória.
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ACTIVIDADES IN

Tenha uma experiência submersiva na
atmosfera do Vila Monte, com as diversas
massagens disponiveis e actividades de
autodescoberta, de elevação do espirito e
limpeza de energia, como o reiki, o yoga e
meditação.

ACTIVIDADES OUT

Entre Junho e Setembro, propomos-lhe uma
série de atividades para descobrir as
magníficas praias e o clima do Sotavento
Algarvio.
Fazer praia numa ilha deserta, e ficar para o
pôr do sol, fazer um passeio de catamarã
acompanhado de uma mariscada, fazer uma
caminhada cultural pela serra, fazer um
passeio a cavalo
pela Ria Formosa,
observar as aves … tudo é possível nesta
região fantástica.

