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Beste rustzoeker, cultuur- of natuurliefhebber of anderszins,

Bedankt voor je interesse in Monte Maravilhas in de Alentejo in Portugal. In deze brochure
vind je meer informatie over ons landgoed en onze vakantieaccommodaties.

Mocht je naar aanleiding van de informatie nog vragen hebben of bepaalde dingen missen,
laat het ons dan gerust weten. Wij zijn telefonisch en per mail bereikbaar.

Meer informatie en foto’s vind je op onze website www.montemaravilhas.com

Wij zien ernaar uit je als gast te mogen verwelkomen in Portugal en nodigen je van harte uit
om ons paradijs van rust en stilte te komen ontdekken. Vanuit één van onze vakantiehuizen
of tijdens één van onze actieve vakantieweken.

Met vriendelijke groet,

Prem Zijtveld
Monte Maravilhas

Telefoon: 00351 964 235 864
E-mail: info@maravilhas.nl
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1. Algemene informatie

Monte Maravilhas
Monte Maravilhas is een 8,5 ha groot landgoed in de Alentejo. Het ligt in de omgeving van

het Santa Clarameer, aan de voet van het Monchique gebergte in het zuiden van Portugal.

Op het landgoed bevinden zich drie vakantiehuizen en een kleinschalige camping. Monte

Maravilhas biedt rust, privacy en ruimte en ligt in één van de laatste stiltegebieden in Europa.

Genieten van rust en stilte krijgt bij ons een nieuwe betekenis.

De Nederlandse eigenaresse Prem Zijtveld beheert samen met een team van vrienden en

vrijwilligers, die het prachtige landgoed een warm hart toe dragen, Monte Maravilhas. Prem

werkte na haar opleiding aan de Sociale Akademie een paar jaar als maatschappelijk

werkster. Daarna ging ze op pad om de droom die ze als kind al had te verwezenlijken: de

wereld rondreizen.

Op haar reis door India in 1980 kwam ze terecht in een ashram, waar ze voor het eerst

kennis maakte met meditatie. Na het volgen van trainingen in India ging ze terug naar

Amsterdam om een praktijk voor holistische massage en rebalancing te starten. In Nederland

heeft ze individuele behandelingen, cursussen en les gegeven.

Het idee om in Portugal te gaan wonen, werd geboren nadat ze in 1986 voor het eerst het

heerlijke land bezocht. Het levensritme, de ontspannen sfeer, de ruimte en de ongerepte

natuur doen haar denken aan haar geliefde India.
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Landgoed
Het landgoed van Monte Maravilhas Portugal is groen, heuvelachtig en boomrijk. Je vindt er

planten, bloemen, wijnranken, vijgen-, sinaasappel- en olijfbomen, waterputten, terrassen

van natuursteen en een beekje met helder water in de winter en lente.

De vakantiehuizen bieden een schitterend uitzicht op de prachtige natuur en ook het

zoutwater zwembad wordt door groen omgeven. Bij ons kun je ontspannen en genieten van

een heldere sterrenhemel met krekelgeluiden op de achtergrond.

‘Maravilhas' betekent 'wonderen' en het natuurgebied draagt niet voor niets die naam.

Welkom in ons paradijs voor een wonderlijke vakantie!

Activiteitenweken

Wil je vakantie vieren in Portugal én creatief bezig zijn? Dan ben je bij Monte Maravilhas aan

het juiste adres. Naast een wandelvakantie kun je bij ons terecht voor een vakantie of cursus

op het gebied van yoga, massage & meditatie, schilderen of Portugese taal.

Een actieve vakantie in Portugal bied je een ontspannen Portugese sfeer, ervaren docenten

en gezamenlijk eten. Al onze creatieve cursussen en actieve vakanties vinden plaats midden

in de prachtige natuur en duren 8 dagen. Alle overnachtingen en maaltijden zijn inbegrepen.

Wil je meer informatie over onze actieve weken? Vraag dan de brochure ‘actieve
vakantieweken’ aan. Hierin staat alle informatie die je nodig hebt.
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Wandelweken
Dankzij de ligging van Monte Maravilhas kun je prachtig wandelen in de omgeving. Bij ons

kun je terecht voor een eigen, individuele wandelvakantie op elke gewenste datum. Maar we

organiseren ook groepswandelreizen waarbij je met gelijkgestemde wandelaars op pad gaat.

De groepswandelweken worden enkele malen per jaar aangeboden.

Tijdens een groepswandelweek verken je onder begeleiding van een ervaren en

enthousiaste gids de prachtige omgeving. De wandelingen voeren door eeuwenoude bossen,

langs olijf- en sinaasappelboomgaarden en riviertjes en over glooiende velden. Onderweg zie

je oude molens, karakteristieke boerderijtjes en pittoreske witte dorpjes met winkeltjes en

lokale cafeetjes.

Dankzij de ideale ligging onderaan het groene Monchique gebergte, vertrekken veel

wandelingen vanuit Monte Maravilhas zelf. We verkennen echter ook de omgeving van het

Santa Clara meer en de ruige, ongerepte westkust van Portugal.

Als je meer informatie wilt over de georganiseerde wandelweken, vraag dan de brochure
‘groepswandelvakanties’ aan. Daar staat alles uitgebreid in beschreven, inclusief het

programma en de wandelingen die je maakt.
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2. Accommodaties

Vakantiehuizen
Op Monte Maravilhas liggen drie comfortabele vakantiehuizen, variërend in grootte. Alle

huizen bieden een weids uitzicht en hebben prima sanitaire voorzieningen, draadloos internet

en een natuurstenen privé terras met parasols en ligstoelen.

Casa Amarela, 2-6 personen
Casa Amarela heeft 3 slaapkamers en 1 badkamer met douche en

ligbad. Het vakantiehuis heeft een warme uitstraling dankzij de houten

vloer en rieten meubels. In de ruime woonkamer staat een houtkachel

en de grote open keuken is van alle gemakken voorzien.

Casa Mimosa, 2-4 personen
Casa Mimosa is een comfortabel vakantiehuis voor maximaal 4

personen. Het heeft 2 slaapkamers en 1 badkamer met douche. De

woonkamer met open keuken heeft een houtkachel en heerlijke zitbank.

Het huis is gezellig, licht, ruim en warm.

Casa Azul, 2-4 personen
Bovenop de berg ligt Casa Azul, een vakantiehuis voor 2-4 personen

dat schitterend afgelegen ligt. Het heeft 2 slaapkamers en 1 badkamer

en een ruime woonkamer met houten vloer, houtkachel en zitmeubels

en een keuken en een hal.

Casa Amarela en Casa Mimosa zijn ook gezamenlijk te boeken. Een tussendeur verbindt

beide huizen die gezamenlijk aan maximaal 10 personen slaapplek bieden.
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Kamperen
Op Monte Maravilhas is een kleinschalige kampeergelegenheid

in de vallei tussen de olijfbomen en kurkeiken. Er zijn 6

kampeerplekken voor een tent en 3 voor een camper (2 met

elektra). Er zijn 2 caravans te huur. Het kampeergebouw heeft

sanitair en een goed uitgeruste keuken. Kamperen bij ons staat

garant voor rust, stilte, ruimte, sterrenhemels en krekelgeluiden.

Overwinteren
Op Monte Maravilhas kun je tegen voordelige tarieven overwinteren. Dit is mogelijk in Casa

Azul (4 personen), Casa Mimosa (4 personen) en Casa Amarela (6 personen). De Alentejo is

minder bekend dan de Algarve om te overwinteren maar zeker zo aangenaam. Het klimaat is

mild met heel veel zonuren in de winter. Verder is hier heerlijk rustig vergeleken met de

toeristische Algarve.

Voorzieningen
Zoals gezegd hebben alle vakantiehuizen een privéterras en biedt ook de kleinschalige

camping volop privacy en ruimte. Het zoutwater zwembad met zijn terras en ligstoelen staat

tot beschikking van alle gasten. Er is een centraal kampeergebouw met een ruime

woonkeuken, internet en goede sanitaire voorzieningen.

Reserveren
Voor reserveringen kun je telefonisch of per e-mail contact opnemen met Monte Maravilhas.

Telefoon +351 964 235 864.

E-mail info@maravilhas.nl

Je kunt ook direct reserveren via onze website www.montemaravilhas.com. Hier vind je ook

de beschikbaarheidkalenders van de verschillende vakantiehuizen.

Tarieven
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Vakantiehuizen *

Laag ** Midden ** Hoog **

Casa Amarela (max. 6 pers.) € 550,- € 750,- € 950,-

Casa Azul (max. 4 pers.) € 500,- € 700,- € 880,-

Casa Mimosa (max. 4 pers.) € 470,- € 630,- € 750,-

* Genoemde prijzen zijn per week voor de gehele accommodatie inclusief eindschoonmaak, water en elektriciteit.

** Hoogseizoen: juli, augustus. Midden: april, mei, juni, september, oktober. Laag: november t/m maart.

Overwinteren ***

1 week 2 weken 3 weken 4 weken

Casa Amarela (max. 6 pers.) € 550,- € 750,- € 950,- € 1150,-

Casa Azul (max. 4 pers.) € 500,- € 700,- € 900,- € 1100,-

Casa Mimosa (max. 4 pers.) € 470,- € 670,- € 870,- € 1070,-

*** Onze overwintertarieven gelden van november t/m maart, met uitzondering van de kerstvakantie.

Kamperen

Volwassenen / kinderen € 12,00 / 6,00

Eigen camper/caravan € 4,00

Elektra € 3,50

Huur caravan (2/3-pers.) **** € 30,00

**** De prijzen voor het huren van een caravan gelden per nacht, ongeacht het aantal personen.
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3. Alentejo

Klimaat

De Alentejo is een dunbevolkte provincie die bekend staat om zijn ongerepte natuur en
typische, heuvelachtige landschap vol kurkeiken en olijfbomen. Monte Maravilhas bevindt
zich in een gebied met een mengeling van land- en zeeklimaat. In de lente en herfst
schommelt de temperatuur tussen 20-30 graden en in de winter tussen 15-22 graden. In de
nachten daalt de temperatuur. Het kan regenen in de periode oktober tot april, van mei tot
september is het droog.

Uitstapjes
De gevarieerde omgeving van Monte Maravilhas biedt eindeloze mogelijkheden om te
wandelen of te fietsen, van de natuur te genieten, pittoreske dorpjes en lokale markten te
bezoeken of het water op te zoeken aan de ongerepte westkust of bij het meer van Santa
Clara. Op Monte Maravilhas ligt uitgebreide informatie over de omgeving.

Vanuit het dorp São Martinho das Amoreiras kun je verschillende dagtochten maken, zoals

naar de oude stadjes Odemira en Ourique, de gezellige badplaats Milfontes of door de

bergen naar de bronnen van Monchique. Voor grotere plaatsen en cultuur moet je iets verder

rijden maar de afstanden zijn op zich prima te doen. Enkele interessante plaatsen zijn

Lissabon met zijn smalle straatjes en oude wijken, de historische stad Évora, het witte

vestingstadje Mértola en de bruisende badplaats Lagos in de Algarve.

Gastronomie
De Alentejo staat bekend om zijn heerlijke streekgerechten en goede wijnen. Op zo’n 10

minuten loopafstand van Monte Maravilhas ligt een bijzonder restaurantje met typisch

Portugese gerechten zoals kip piri piri en cataplana. Ook in de omliggende dorpen liggen

verschillende lokale restaurantjes. Langs de kust vind je veel restaurants met heerlijke

visgerechten en schaal- en schelpdieren op de kaart.
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4. Adres en contactgegevens

Monte Maravilhas

São Martinho das Amoreiras

7630-527 Odemira

Portugal

Telefoon (mobiel): +351 964 235 864

E-mail: info@maravilhas.nl

Website: www.montemaravilhas.com

Contactpersoon: Prem Zijtveld

GPS: 37 graden 38’36’’N en 08 graden 23’46’’W

Monte Maravilhas ligt op 1 km afstand van het dorp São Martinho das Amoreiras,

110 km ten noordwesten van Faro.

We adviseren onze gasten een vliegreis te boeken naar de dichtstbijzijnde luchthaven Faro,

vanaf Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven, bijvoorbeeld via www.transavia.com. Ryanair

heeft goedkope vluchten naar Faro vanaf Eindhoven, Düsseldorf (vliegveld Weeze) en

Brussel (vliegveld Charleroi): www.ryanair.com. Van Faro naar Maravilhas kun je verder

reizen per transferservice, bus, trein, huurauto of taxi.

Het is ook mogelijk om op Lissabon te vliegen, via onder meer www.tapair.com,

www.transavia.com, www.ryanair.com of www.klm.nl. Vanaf Lissabon kun je verder reizen

per trein of bus.
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