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A Residência “Maruan Heaven” é uma moradia totalmente restaurada, inserida no parque natural da 

Serra de São Mamede  no interior das muralhas do castelo medieval de Marvão. 

Dispõe de dois quartos de casal ( um com suite ) e outro quarto mais pequeno com duas camas 

individuais ) 

Todos os quartos estão equipados com TV por cabo 

Do varandim contínguo a um dos quartos poderá desfrutar de uma paisagem única até onde a vista 

alcança. 

No rés do chão tem ao seu dispôr uma sala de entrada com lareira e TV por cabo, cozinha totalmente 

equipada e pequena sala de snooker. 

O resto é consigo, desfrute da habitação e descubra o que a região de São Mamede tem para lhe 

oferecer. 

Comece por Marvão, sitio idílico onde pode desfrutar de uma paisagem única a 865 metros de 

altitude onde diz o povo “ as águias se vêm pelas costas”. 

A fauna e flora são uma das suas riquezas de Marvão onde nidifica uma das aves mais raras de 

Portugal, o chasco preto. 

Visite  o castelo e a sua cisterna, o museu  e as igrejas, percorrendo as ruas com história da vila 

museu do Norte Alentejano 

Festas e romarias:  

 Comidas D’azeite na ultima quinzena de Fevereiro 

 Feira de Artesanato e Gastronomia no início de Julho, 

 Feira do café - Setembro 

 Almossassa festival Islâmico de 01 a 05 de Outubro 
 Festa da Castanha Novembro 10 e 11 

Artesanato: Bordados tradicionais com casca de castanha  

A visitar 

- Cidade Romana da Ammaia a 5 km (wikipedia ) ; youtube 

- Menir da Meada, o maior existente na Península Ibérica (7,5 m de altura). 

-Castelo de Vide – Sintra do Alentejo ( piscinas ) 

-Coudelaria de Alter do Chão – Vila de Alter do Chão a 48 km 

-Cidade de Portalegre 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_da_Serra_de_S%C3%A3o_Mamede
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_da_Serra_de_S%C3%A3o_Mamede
http://www.guiadacidade.pt/pt/poi-castelo-de-marvao-13929
http://www.cm-marvao.pt/turismo/natureza/aves.htm
http://www.flickr.com/photos/heldercotrim/2350396999/in/photostream/
http://vimeo.com/25161863
http://www.youtube.com/watch?v=V1aJ-3lPoaM
http://www.youtube.com/watch?v=9RgVUqzj6Js
http://www.youtube.com/watch?v=OpD1IqlmMl4
http://www.youtube.com/watch?v=RkjDB37XEOU
http://www.youtube.com/watch?v=PqcE6OtQIy8&feature=results_main&playnext=1&list=PLC60665D22697C772
http://municipiodemarvao.blogspot.pt/2009/04/bordados-com-casca-de-castanha-em-evora.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ammaia
http://www.youtube.com/watch?v=dgqSbdU5YsA&feature=related
http://www.guiadacidade.pt/pt/poi-menir-da-meada-20144
http://www.youtube.com/watch?v=wg53m5zSATc&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=PqcE6OtQIy8&feature=results_main&playnext=1&list=PLC60665D22697C772
http://www.alterreal.pt/home.htm
http://www.cm-portalegre.pt/page.php?topic=1
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Onde comer – aqui perto 

-Restaurante Sever na localidade da Portagem 

-Restaurante Mil Homens 

- Casa do povo – Marvão 

 

Lazer/Natureza 

-Para o Verão –  piscina-centro de lazer da Portagem ( piscina vigiada e piscina natural no rio Sever )  

na localidade da Portagem. Piscinas youtube 

- Barragem da apertadura 

- Parque Natural de São Mamede 

Radical  

- www.desafiosoutdoor.pt 

- Parapente :  Porto da Espada ; Castelo de vide       

-Passeios a cavalo   

Outros eventos nas redondezas 

Baja Portalegre 500 Outubro 

 

 

Visite-nos em ; 

http://maruanheaven.weebly.com 

 https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001504503251 

 

 

 

 

 

   

http://www.wonderfulland.com/sever/bd_index_pt.htm
http://www.lifecooler.com/Portugal/restaurantes/RestauranteMilHomens
http://www.cm-marvao.pt/turismo/clportagem.htm
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=s-hYPisMVaA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=xE47zvTNUF8&feature=related
http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007-AP-SerraSMamede?res=1366x768
http://www.youtube.com/watch?v=Pb2-J2-Pm3s
http://www.youtube.com/watch?v=Fq3AvO1WPxA&feature=endscreen&NR=1
http://caballosmarvao.carbonmade.com/about
http://www.youtube.com/watch?v=4nABkEm9ghU&feature=fvst
https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001504503251

