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As Villas e o Hotel Monteverdi são um retiro num dos locais 
mais bonitos da região da Toscana, o Vale de Orcia, assim 
considerado como Património Mundial pela UNESCO. 
Estes estão localizados no coração do Vale de Orcia, onde 
foi reconstruída uma vila medieval abandonada, de uma 
forma tradicional de modo a que conferisse homenagem à 
região da Toscana. 
Na vila poderá encontrar três quintas, uma Capela do séc. 
XII recém – restaurada, e no Caffé Monteverdi ficará encan-
tado com o conceito original em termos gastronómicos, 
que oferece alimentos colhidos nas fazendas que o hotel 
possui, directamente para a sua mesa, entre muitas ofertas 
de programas a nível cultural.
O Hotel dispõe de sete quartos com um conforto inigua-
lável, vistas espectaculares sobre um vale verdejante, uma 
piscina adjacente ao ar livre e tudo isto é complementado 

UMA VILA MEDIEVAL 
Num vale da Toscana 

com uma deslumbrante e encantadora vista.
A decoração foi feita em colaboração com a designer de in-
teriores Ilaria Miani e Ernesto Bartolini de DA Studio, como 
principal arquitecto. Neste trabalho de restauro e decora-
ção recorreu-se à qualidade e à singularidade de artesãos, 
pedreiros e construtores utilizando técnicas à beira da 
extinção. Os materiais utilizados são de origem indígena e 
madeira recuperada e são desta forma fundamentais para 
a meticulosa e autêntica reconstrução desta antiga pensão, 
o que confere a cada quarto uma aparência distinta que é 
autenticamente baseada no espírito e nas origens humildes 
do Vale de Orcia.
Todavia, se aquilo que pretende é a experiência de viver 
numa quinta histórica com todo o conforto e comodidade 
do século XXI, durante uma semana, é só escolher uma das 
três casas disponíveis. Cada moradia está totalmente equi-
pada e não tem que se preocupar com as refeições, pois terá 
um chef privado com uma ementa baseada na simplicidade 
da gastronomia Toscana e a sua complexidade de sabores.
Se pretende umas férias para repouso e porque não talvez 
aproveitar para conhecer uma das regiões de Itália mais co-
nhecidas pelos seus vinhos, este é local ideal para o fazer.
www.monteverdituscany.com


