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LOCALIZAÇÃO

Coordenadas GPS: 

LAT N N 38 34.310| LONG W 7 54.335

Localizado no coração histórico de Évora, o 

The Noble House é um envolvente e acolhe-

dor hotel, outrora casa de famílias nobres, 

repleto de pormenores únicos e 

surpreendentes.

Zona Histórica:

Zona Comercial (Centro):

Catedral de Évora:

Templo Romano de Évora:

Capela dos Ossos:

Hospital de Évora:

Estação Rodoviária:

Aeroporto de Lisboa:

500 M

500 M

200 M

300 M

500 M

600 M

2.8 KM

132 KM



As suas fundações assentam na "Cerca Velha", 

a primeira muralha da cidade e a sua história é 

rica e diversificada.

O The Noble House, cujas origens 
remontam ao séc. XV, é um 
genuíno exemplar da pousada 
nobre alentejana. 

ORIGENS



Primitivamente, foi o Solar dos Condes da 

Lousã, mais tarde funcionou como escola e 

desde os anos 20 é uma unidade hoteleira, 

sendo a mais antiga da cidade.  

Localizado no coração histórico de Évora, a 2 

minutos a pé da Sé Catedral e do Templo 

Romano, é um fantástico ponto de partida 

para descobrir Évora, património mundial da 

Humanidade e o Alentejo.



Classic Room: 

Prestige Room:

Noble Room:

Suite:

Noble Suite:

Garden Suite:

entre 15 e 23m2

entre 17 e 42m2

entre 18 e 29m2

32m2

entre 31 e 38m2

37m2

24 QUARTOS



Wi-fi

Ar Condicionado

Telefone directo para o exterior

Televisão

Quartos para não fumadores

Serviço despertar

Minibar

Cofre





Um fantástico pequeno-almoço, com os mel-

hores produtos da região, é servido todos os 

dias numa sala com abóbada em tijolo burro e 

um agradável terraço ideal para os agradáveis 

dias mais quentes. 

Este é um convite para começar o dia da melhor 

maneira, com o famoso pão alentejano, os 

melhores queijos, enchidos e compotas feitas a 

partir das melhores frutas da região, sem 

esquecer os excecionais azeites da zona e a 

típica doçaria conventual.

PEQUENO ALMOÇO



BAR

Situado na primitiva cozinha do século XVII, o 

espaço do bar mantém os poiais, a pia e 

chaminé originais, bem como o revestimento 

a azulejo seiscentista. 

O seu ambiente histórico mas simultanea-

mente descontraído, cria o local perfeito para 

degustar um vinho da região, um refresco ou 

um cocktail. 

O terraço que prolonga o bar é o convite ideal 

para aproveitar a paisagem, os tépidos fins de 

tarde alentejanos ou as quentes noites de 

verão entre uma bebida e um petisco, des-

frutando em pleno de uma estadia repleta de 

história, em pleno coração da encantadora 

cidade de Évora.



Bar

Ligação à internet

Wireless | Wi-Fi

Ar Condicionado

Serviço de lavandaria (€)

Cofre geral

Jardim

Parque privativo (€)

Principais cartões de crédito aceites

Rua Freiria de Baixo, 16-18-20

7000-898 Évora| PORTUGAL

+351 266 247 290

hotel.noblehouse@unlockhotels.com

www.unlockhotels.pt
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