Experiências

Todas as EXPERIÊNCIAS
contam. Na vida e AQUI.
E em FAMÍLIA, sabem
muito melhor!
Adultos ou crianças, todos podem viver aqui
experiências únicas para um dia mais tarde recordar
e contar. É este o espírito do Octant Évora.
Um espírito centrado no tempo que
devemos passar com os nossos.
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Para Explorar o
Céu do Alentejo

SkyDive
Para os mais aventureiros, é nos céus do Alentejo
que encontra a possibilidade de saltar de cabeça
e mergulhar na planície.
Aeródromo de Évora
O tempo de permanência no aeródromo pode
variar entre 2 e 4 horas.
Salto a 3000 metros: 135€ por pessoa
Salto a 4200 metros: 169€ por pessoa
Salto a 5000 metros: 195€ por pessoa

Stargazing
Observação de estrelas

Condições: Idade mínima 16 anos. Pré-reserva obrigatória
(48 horas de antecedência).

Todas as noites, a natureza dá o seu espetáculo
de estrelas e de planetas que brilham de forma
única no céu límpido do Alentejo. O Octant Évora
é o lugar perfeito para observar as estrelas, longe
das luzes da cidade.
Hotel
1h30
2 pessoas: 320€ ⁄ 4 pessoas: 400€
Observatório
1h30
20€ por adulto ⁄ 14€ por criança (9-17) ⁄
Gratuito (0-8)
Condições: Pré-reserva obrigatória (48h de antecedência no
mínimo). Para grupos superiores a 10 pessoas é necessário
reservar com pelo menos 5 dias de antecedência. Preço sob
consulta.
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Observação de Aves
Temos espécies únicas que podem ser
observadas principalmente ao longo da linha de
água, junto à Barragem de Monte Novo. Observe
e aprenda com a experiência e conhecimento de
um guia privado.
Octant Évora
1h de atividade
50€ por adulto ⁄ 25€ por criança (9 aos 14
anos) ⁄ Gratuito para crianças (6-8 anos)
Condições: Mínimo de 2 pessoas e máximo de 8 pessoas.
Pré-reserva obrigatória (48 horas de antecedência).

Passeio de Balão
O Octant Évora proporciona-lhe uma experiência
única que só alguns têm a oportunidade de viver:
observando lá de cima a imensidão da planície
alentejana e o seu horizonte. Um maravilhoso
conjunto que ganha formas e cores que se
destacam claramente vistas do céu e ao nascer
do sol!
Évora
1h de voo
A partir de 170€ por pessoa
Condições: Máximo de 8 a 10 pessoas. Idade mínima de 6
anos. Pré reserva obrigatória (48 horas de antecedência).
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Para CONHECER
a sua Arte
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Rota da Cortiça
De jeep ou a pé, descubra a arte da cortiça e toda
a história por detrás de uma pequena peça feitas
pelas mãos dos artesãos locais.
Redondo
2h - 3h30
A partir de 35€ por adulto e 17,50€ por criança
(6-12 anos)
Condições: Gratuito para crianças menores de 6 anos.
Mínimo de 2 pessoas. Pré-reserva obrigatória (48 horas de
antecedência).

Workshop de Olaria
Aprender os segredos da olaria é saber trabalhar
com o que a natureza nos dá, e ninguém melhor
para nos ensinar do que os verdadeiros mestres
Oleiros do Alentejo.
S. Pedro do Corval
1h
30€ por pessoa
Condições: Mínimo de 2 pessoas e idade mínima para
participação, 6 anos. Pré-reserva obrigatória (48 horas de
antecedência).

Octant Évora
1h
40€ por pessoa
Condições: Mínimo de 4 pessoas e idade mínima para
participação, 6 anos. Disponível de Outubro a Março.
Pré-reserva obrigatória (48 horas de antecedência).
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Sabonetes Artesanais
Aproveite o que de melhor a natureza tem e
crie o seu sabonete artesanal feito de produtos
biológicos produzidos de forma sustentável em
sintonia com a nossa terra.
Azaruja
1h30
A partir de 40€ por pessoa
Condições: Mínimo de 4 pessoas e máximo de 10 pessoas.
Pré-reserva obrigatória (48 horas de antecedência).
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Para se ENVOLVER
na Planície
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Percursos Etnobotânicos
Explore a riqueza única do Alentejo, no coração
da planície da nossa herdade e da nossa quinta
com horta e pomar. São 11 hectares onde poderá
encontrar todo o tipo de ervas comestíveis em
pleno campo, assim como descobrir os segredos
das ervas aromáticas e medicinais.
Octant Évora
1h
50€ por adulto ⁄ 25€ por criança (9-14 anos)
Gratuito para crianças dos 6 aos 8 anos.
Condições: Mínimo de 2 pessoas e máximo de 8 pessoas.
Pré-reserva obrigatória (48 horas de antecedência).

Passeios a Cavalo
Desfrute de um passeio a cavalo pela herdade do
Octant Évora, com direito a paisagens de cortar
a respiração e passagem pelas ruínas do moinho
do gato.
Octant Évora
1h
130€ por pessoa
Condições: Mínimo de 2 pessoas e máximo de 7 pessoas.
Idade mínima de 6 anos. Pré-reserva obrigatória (48 horas
de antecedência).
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Visita às ruínas do Moinho do Gato
Aproveite a oportunidade para caminhar
pela nossa herdade e descobrir a Albufeira da
Barragem do Monte Novo e ver as Ruínas do
Moinho do Gato!
Octant Évora
1h
Gratuito. Consulte a nossa agenda de
atividades para adultos.

Passeios de Bicicleta
Explore a Herdade do Perdiganito em duas
rodas, até à linha de água, junto à Barragem
de Monte Novo. As nossas bicicletas estão
disponíveis a qualquer hora do dia e pode
solicitar por capacetes junto á nossa equipa de
receção.
Octant Évora
Gratuito
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Take Me to Évora
Conheça a história da nossa cidade num
passeio que passa por todos os pontos chave
e que marcaram aquilo que é a história de
Évora. Desde as Muralhas ao Templo Romano,
da Praça do Giraldo ao Jardim Público, todos
os cantos contam. Para terminar, aproveite o
nosso BackPack Pic-Nic* e leve consigo o sabor
tão singular da nossa horta e desfrute de uma
refeição em família.
Évora
2h30
35€ por adulto ⁄ 12,50€ por criança dos 6-12
Gratuito para crianças até aos 5 anos.
Condições: Mínimo de 2 pessoas. Pré-reserva obrigatória
(48 horas de antecedência). *Valor extra.

Visita aos Animais da Quinta
Esta é uma experiência que os mais pequenos
vão adorar! O contacto próximo com os animais
da quinta vai ser uma aventura para eles. As
ovelhas, as divertidas cabras - anãs, a pónei
Matilde, e tantos outros habitantes da Quinta.
Aprender sobre eles vai ser uma animação!
Octant Évora
Gratuito. Consulte as nossas agendas de
atividades de crianças e adultos.
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Percurso Megalítico
Visite três dos principais monumentos
megalíticos da região de Évora e deixe-se
levar pela envolvente de cada um através da
interpretação ambiental da paisagem, da fauna
e flora que a constituem e da ligação da natureza
às populações locais e tradições.
Évora
Meio dia
35€ por adulto ⁄ 17,50€ por criança dos 6-12
Gratuito para crianças até aos 5 anos.
Condições: Mínimo de 2 pessoas e máximo de 8 pessoas.
Pré-reserva obrigatória (48 horas de antecedência).
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Para SABOREAR
a Cultura

Wine O’Clock
O Octant Évora é um espaço onde a gastronomia
e o vinho são, já por si, uma experiência única.
Numa conversa descontraída, perca-se entre
vinhos brancos, tintos e rosés, acompanhados
por uma seleção de produtos da nossa terra.
Octant Évora
1h
25€ por pessoa
Condições: Mínimo de 2 pessoas e máximo de 8 pessoas.
Pré-reserva obrigatória (48 horas de antecedência).

Kitchen’ing With Wine
Mais do que provar, a arte de saber utilizar os
ingredientes nos pratos certos é algo que pode
aprender junto daqueles que mais sabem sobre
a gastronomia local. Se a isso tudo ainda juntar
um bom vinho, temos a receita perfeita para uma
refeição incrível.
Estremoz
Cerca de 3 horas
85€ por pessoa
Condições: Mínimo de 2 pessoas. Pré-reserva obrigatória
(48 horas de antecedência).
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Prova de Azeite
Sente-se à mesa com os produtores locais e
conheça uma das mais antigas tradições do
Alentejo, a produção de azeite, debaixo de uma
das oliveiras mais antigas de Portugal.
Azaruja
Tast’ing with Love
40€ por adulto ⁄ 20€ por criança (6-9 anos)
Lunch’ing with Love
Visita com Almoço e Prova Técnica de Azeite
130€ por adulto ⁄ 65€ por criança (6-9 anos)
Condições: Gratuito para crianças abaixo dos 6 anos.
Pré-reserva obrigatória (48 horas de antecedência).

Visita à Destilaria e Prova de Gins
Para quem desconhece a arte da destilaria, o
Alentejo é lugar certo para aprender. Temos
aqui bem perto uma das maiores marcas de Gins
Portugueses que o vai guiar naquele que é o
processo de criação desta bebida.
Reguengos de Monsaraz
40 min
20€ por pessoa
Condições: Mínimo de 2 pessoas e máximo de 10 pessoas.
Pré-reserva obrigatória (48 horas de antecedência).
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Pic-Nic À TERRA
Deixe-se relaxar, desligue-se do stress e
conecte-se com a natureza, saboreando o nosso
piquenique saudável na planície alentejana.
Componha o seu cesto com o nosso menu e
desfrute de tempo de qualidade no exterior.
Tempo de autorreflexão, de aliviar o stress, de
conversar, de rejuvenescer, de se ligar aos seus.
Octant Évora
35€ por adulto ⁄ 17,50€ por criança
Condições: Mínimo de 2 pessoas e máximo de 8 pessoas.
Pré-reserva obrigatória (48 horas de antecedência). Para
grupos superiores a 12 pessoas é necessário reservar com
pelo menos 7 dias de antecedência. Pode solicitar o nosso
menu com todas as condições da experiência.

Lanche à Lareira
Sente-se à lareira e aproveite o lanche que temos
preparado para si, com todo o conforto que a
nossa casa lhe pode dar.
À TERRA – Lareira
20€ por pessoa
Condições: Mínimo de 2 pessoas. Pré-reserva obrigatória
(48 horas de antecedência). Para grupos superiores a 10
pessoas é necessário reservar com pelo menos 7 dias de
antecedência. Sujeito a disponibilidade e confirmação por
parte do À TERRA.
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Backpack picnic
Descubra os sabores de Évora num Backpack
picnic. Um meu especial para levar consigo em
aventuras.
30€ por pessoa
Condições: Pré-reserva obrigatória (48 horas de
antecedência). Durante a experiência do piquenique
a mochila está incluída. No entanto, pode adquiri-la
junto da nossa Experience Manager e levar consigo a
Octant Backpack. Cancelamento gratuito até 24 horas
de antecedência. Para grupos superiores a 12 pessoas é
necessário reservar com pelo menos 7 dias de antecedência.
Em caso de cancelamento no próprio dia, será cobrado 50%
do valor. A confirmação está dependente da disponibilidade
do À TERRA.

36 ⁄ Experiências ⁄ Octant Hotels Évora

Octant Hotels Évora ⁄ Experiências ⁄ 37

Para RELAXAR
o Corpo e a Mente

38 ⁄ Experiências ⁄ Octant Hotels Évora

Octant Hotels Évora ⁄ Experiências ⁄ 39

Oxygen Session
Para começar ou terminar bem o seu dia, temos
preparado para si uma sessão de relaxamento
que, alinhada ao bem-estar físico e mental,
podem transformar a sua estadia e trazer a
tranquilidade que procura.
Octant Évora
40 min
20€ por adulto
Condições: Mínimo de 2 pessoas e máximo 8 pessoas.
Consulte disponibilidade na nossa agenda de adultos.

Welcome Touch
Chegar ao Octant Évora é receber um abraço da
planície. Pouse as suas malas e deixe-se levar
pelo ritual de boas-vindas do nosso Spa.
Octant Évora
20 min
30€ por adulto
Condições: Mínimo de 2 pessoas em simultâneo. Sujeito a
disponibilidade.
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Workshop de Aromaterapia
Neste workshop é convidado a participar numa
viagem sensorial pela nossa horta, aprender a
trabalhar com cada uma das plantas e a utilizar
os seus benefícios terapêuticos. A experiência
inclui a interação com óleos essenciais e ainda a
produção de produtos naturais.
Octant Évora
1h30
25€ por adulto
Condições: Mínimo de 2 pessoas e máximo 8 pessoas.
Consulte disponibilidade na nossa agenda de adultos.
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SUGESTÕES de
Gastronomia Local
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NOSSA SENHORA DE MACHEDE

ÉVORA

Café Popular

Restaurante O Moinho do Cu Torto

R. Eng. Sebastião José Perdigão 2, 7005,
Nossa Senhora de Machede
+351 266 917 004
Aberto de Quinta a Terça. ⁄ Encerra à Quarta.

R. de Santo André 2, 7005-206 Évora
+351 266 771 060
Aberto de Terça a Domingo. ⁄ Encerra à
Segunda.

A Bruxa d’Évora
R. Cinco de Outubro 86, 7000-854 Évora
+351 962 671 602
Aberto de Terça a Domingo. ⁄ Encerra à
Segunda.

Dom Joaquim
Rua dos Penedos6, 7000-531 Évora
+351 266 731 105
Aberto de Terça a Domingo. ⁄ Encerra à
Segunda.

Tasquinha do Oliveira
Rua Cândido dos Reis 45, 7000-524 Évora
+351 266 744 841
Aberto de Segunda a Sábado. ⁄ Encerra ao
Domingo.
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Salsa Verde (Vegan)
Rua do Raimundo 93, 7000-661 Évora
+351 266 743 210
Aberto de Segunda a Sábado. ⁄ Encerra ao
Domingo.

Taberna Típica Quarta-feira
Rua do Janela 16, 7000-599 Évora
+351 266 707 530
Aberto de Terça a Sábado. ⁄ Encerra Domingo
e Segunda.

Tua Madre
Alcarcova de Baixo 55, 7000-841 Évora
+351 266 094 865
Aberto de Quarta a Domingo. ⁄ Encerra
Segunda e Terça.

O Fialho
Tv. das Mascarenhas 16, 7000-557 Évora
+351 266 703 079
Aberto de Terça a Domingo. ⁄ Encerra à
Segunda.
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HISTÓRIA em
cada Recanto
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Convento dos Remédios
Avenida São Sebastião, Évora, Portugal
+351 266 777 000
Visitas:
2ª a 6ª feira: 09h30-13h30 e 15h00 às 17h30
Encerra ao fim-de-semana.
Gratuito.

Igreja de São Francisco e Capela dos Ossos
Praça 1.º de Maio 7000-650 Évora
+351 266 704 521
Todos os dias:
Junho-Setembro: 09h00-18h30
Outubro-Maio: 09h00-17h00
Fechado: 24 dezembro à tarde, 25 dezembro, 1
janeiro, Domingo de Páscoa
Bilhetes:
Adultos: 5€
Jovens (até 25 anos) e Seniores (+65): 3,50€
Família (2 adultos + 2 jovens): 12,50€
Bilhete Único para visitar Capela dos Ossos,
Núcleo Museológico e Coleção de Presépios.

Moinhos do Alto de São Bento
Alto de S. Bento, Évora, Portugal
+351 266 736 163
Visitas:
2ª feira a 6ª feira das 09h00 às 12h30 e das
14h00 às 17h30
Encerra ao fim-de-semana.
Visitas por marcação prévia.
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Casas Pintadas
Largo do Conde Vila Flor, Évora, Portugal
+351 266 748 350
De 3ª feira a Domingo:
Outubro a Maio: 10h00-18h00
Junho a Setembro: 10h00-19h00
Encerra à 2ª feira (todo o ano).
Bilhetes:
Visitas Livres: Gratuito
Visitas Guiadas: 3,00€ (de 3ª feira a domingo,
mediante marcação prévia (mínimo 5 pessoas))

Catedral de Évora
Largo do Marquês de Marialva, Évora,
Portugal
+351 266 759 330
Museu de Arte Sacra:
3ª feira a Domingo: 09h00-16h00
Encerrado à 2ª feira.
Sé Catedral:
09h00-17h00 (Última Entrada às 16h30)
Aberto todo o ano, exceto 25 dezembro e 01
Janeiro.
Bilhetes para Sé Catedral:
Museu, Catedral, Claustro e Torre: 4,50€
Estudantes e Seniores (+65): 4,00€
Museu, Claustro e Catedral: 4,00€
Estudantes e Seniores (+65): 3,50€
Catedral, Claustro e Torre: 3,50€
Catedral e Claustro: 3,00€
Bilhetes para Museu da Catedral – Arte Sacra:
Adultos: 4€ ⁄ Crianças (até 12 anos): Gratuito
Estudantes e Senior (+65): 3,50€

Coleção de Carruagens
Páteo de S. Miguel, Largo Dr. Mário Chicó,
7001-901 Évora, Portugal
+351 266 748 300
Visitas:
3ª feira a domingo:
Outubro a Abril: 10h00-13h00 ⁄ 14h00-18h00
Maio a Setembro: 10h00-13h00 ⁄ 14h0019h00
Encerra à 2ª feira.
Bilhetes:
Visitas Livres: Gratuito
Visitas Guiadas: 3,00€ (requer inscrição
prévia)

Templo Romano
Largo do Conde de Vila Flor, 7000-863 Évora,
Portugal
Recinto aberto de acesso livre e gratuito.

Universidade de Évora
Largo dos Colegiais, 2, Apartado 94,
7000-849 Évora, Portugal
+351 266 740 800
2ª feira a Sábado das 09h30-17h30
Encerra ao Domingo e Feriados.
Bilhetes:
Normal: 3,00€ (+1,50€ com áudio-guia)
Crianças até aos 12 anos: Gratuito

Cromeleque dos Almendres
Nossa Sra. De Guadalupe, Évora
Recinto aberto de acesso livre e gratuito.
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CONDIÇÕES Gerais

Todas as experiências estão sujeitas a disponibilidade e reserva prévia.
Em cada experiência pode encontrar o tempo de antecedência necessário para efetuar a marcação.
Valores apresentados com IVA incluído.
Atividades exteriores dependentes das condições climatéricas.
Qualquer valor apresentado está sujeito a atualização sem aviso prévio devido a atualizações de
tabelas de preços por parte dos nossos parceiros.

CANCELAMENTO
Em caso de cancelamento de qualquer uma das atividades com menos de 24h de antecedência, o
Octant Évora reserva-se ao direito de cobrar o valor da experiência na sua totalidade.
Cancelamento até 48 horas: gratuito
Cancelamento até 24 horas: será cobrado 50% do valor da experiência.
Cancelamento inferior a 24 horas: será cobrada a totalidade da experiência.
Para marcação de experiências contacte a nossa Experience Manager através do email experienceevora@octanthotels.com.
Todas as experiências estão sujeitas a disponibilidade e marcação prévia.
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Siga-nos para mais experiências
facebook ⁄ instagram
@octant.evora

Herdade do Perdiganito, lt. 52
7005-671 Nossa Senhora de Machede
+351 213 700 110
reservations-evora@octanthotels.com
www.evora.octanthotels.com

