
PÁSCOA NA MATINHA
07 A 09 ABRIL 2023

 
A Herdade da Matinha fica no Cercal do Alentejo, a 15 quilómetros das praias. 

Perto de tudo, longe de tudo.Viajamos ao tempo em que só as coisas 
simples importavam: o ritmo das estações, o respeito pelos animais, a vida em

comunidade. Todos os dias tentamos estar mais perto desse ideal. 
 

Sustentados pelos pilares da construção do nosso sonho, deixamos o convite 
para se juntar a nós em Abril. Aproveitando a celebração da Páscoa e o 

início da Primavera que já convida a passeios.
 



PÁSCOA NA MATINHA

Para mais informações, dúvidas ou marcações poderá visitar o nosso website ou contactar-nos 
por e-mail: reservas@herdadedamatinha.com ou telefone: +351 933 739 245

PROGRAMA

São dias de tradição familiar, em que celebramos várias vezes à
mesa, na comunhão de uma refeição. É um dos rituais mais
importantes da Matinha. O almoço de Domingo será em buffet, para
que a conversa se prolongue pela tarde fora.

Aos que tiverem preguiça de se fazer logo à estrada e ficarem para
almoçar disponibilizamos late check-out (mediante disponibilidade e
confirmação no próprio dia).

SEXTA-FEIRA - 07/04
.  Check-in a part ir  das 16h00
. Jantar de Boas Vindas no Restaurante MESA

SÁBADO - 08/04
.  Pequeno Almoço Buffet
.  Pintura de ovos da Páscoa com as cr ianças
.  Jantar Set-Menu de Páscoa no Restaurante MESA

DOMINGO - 09/04
.  Pequeno Almoço Buffet
.  Caça aos Ovos com as cr ianças
.  Almoço Buffet de Páscoa no Restaurante MESA
. Late check out (mediante disponibi l idade)

A partir do equinócio da Primavera, acontece um fenómeno estranho:
O sonho passa a ser projectado à luz do dia, e é visto ao vivo e a cores.
Não é preciso fechar os olhos para imaginar. Basta olhar à volta. Está
tudo aqui.

A Páscoa, tal como a Primavera, traz-nos o renascimento, a renovação.
Não podíamos ter um melhor cenário É bonito observar o desabrochar
das flores e de uma nova estação que está a começar. 

Deixamos os mais pequenos entretidos com a caça aos ovos e
aproveitamos o ar puro do Alentejo. O sol já vai trazendo o calor de
dias mais quentes. A boa comida na mesa convida a horas e horas de
conversa, enquanto quem quiser, vai esticando as pernas por entre as
árvores logo ali ao lado. 



PÁSCOA NA MATINHA

SUGESTÕES PARA OUVIR O 
MURMÚRIO DAS ÁRVORES

Disponíveis todos os dias - Necessária Reserva Antecipada
 

Para mais informações, dúvidas ou marcações poderá contactar-nos por 
e-mail: reservas@herdadedamatinha.com ou telefone: +351 933 739 245 

AULA DE YOGA  |  a partir de 20,00 € por pessoa 

Na Herdade da Matinha também há espaço para as
necessidades da alma. Com a serra como fundo e o bem-estar
como ponto de partida, o convite para a conexão entre o corpo
e a mente é claro e, para isso, nada melhor que o Yoga.

MASSAGEM DE RELAXAMENTO | 80,00 € por pessoa 

PAZ Wellness foi o nome escolhido para o espaço de bem estar
da Matinha, e não foi por acaso. Rodeado por silêncio e
natureza, há espaço para voltarmos à nossa paz interior. Estão
disponíveis massagens, tratamentos e terapias (mediante
reserva antecipada).

PASSEIO A CAVALO | 48,00 € por pessoa OU 
Passeio a cavalo em charrete (até 4 pessoas) - € 136,00

A ligação entre a Herdade da Matinha e os animais já é antiga.
Actualmente estão livres a descansar pela propriedade e
optámos por ter parceiros profissionais e apaixonados para
proporcionar estas experiências na região, fora da Herdade.

CAMINHADA SELF-GUIDED

A Matinha está integrada na Rota Vicentina, uma rede de
percursos pedestres no sudoeste de Portugal que totaliza
750km e passa por alguns dos mais belos locais da região. Para
ser um programa fácil de realizar em família, sugerimos uma
caminhada nos terrenos mais próximos, com visita aos cavalos e
pequenas dinâmicas na floresta.

Basta pedir mais informações na recepção, e ajudaremos com
indicações dos melhores trilhos para o seu passeio. Também
existem mapas da Rota Vicentina disponíveis a partir de 15,00 €. 

Para complemento, sugerimos levar consigo uma merenda ou
um dos picnics da Herdade da Matinha (mediante pedido
antecipado). 
 



HERDADE DA MATINHA
 

“Nenhum homem é uma ilha isolada; 
cada homem é uma partícula do continente, 

uma parte da terra; 
se um torrão é arrastado para o mar, 

a Europa fica diminuída, 
como se fosse um promontório, 

como se fosse a casa dos teus amigos 
ou a tua própria..." ~ John Donne 

Ei-nos chegados a casa. 
 

 reservas@herdadedamatinha.com | +351 933 739 245
www.herdadedamatinha.com


