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ERA UMA VEZ...
UMA ESTAÇÃO DE COMBOIOS EM MARVÃO, ÚLTIMA PARAGEM!
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BEMVINDOSABORDO
TRAIN SPOT GUESTHOUSE
CRONOLOGIA

1878

Início da construção do
Ramal de Cáceres.

1880

Inauguração da estação de
Marvão-Beirã (antiga).

1881

Inauguração oficial do
Ramal de Cáceres.

1926

Ampliação da nova (e atual)
estação de Marvão-Beirã.

2011

Circulava apenas pelo ramal
o Lusitânia Comboio Hotel
LISBOA - MADRID

2012

Última passagem do
Lusitânia, e encerramento
do Ramal de Cáceres.

2013

Inauguração da Train Spot
GuestHouse e reabertura da
estação aos visitantes.

WELCOME ABOARD INFORMATIONS

GUESTHOUSE.ALENTEJO.MARVÃO

VOCÊESTÁ AQUI

!

Você encontra-se numa região
livre de turismo massivo, livre de
poluição, livre de stress e
preocupações. E cheio de
peculiares e genuínas tradições
portuguesas tão próximo da
fronteira com Espanha. Aproveite!

ERA UMA VEZ UMA ESTAÇÃO DE COMBOIOS

COMO NASCEU A TRAIN SPOT

LOCALIZAÇÃO

Lina da Paz e Eduardo Salvador são um casal com dois filhos que
se apaixonou pela estação ferroviária de Marvão e decidiu
trocar a vida em Lisboa pelo projeto “Train Spot” em Marvão.
Acreditam profundamente que os sonhos se podem realizar e
após o nascimento do segundo filho concentram os seus
esforços num projeto familiar dedicado ao turismo e à
divulgação desta bela região.

O Parque Natural da Serra de
São Mamede é uma região
única para relaxar e apreciar a
natureza selvagem e história.
Aventure-se entre caminhos de
pedra e hortas tradicionais,
castelos medievais e ruínas
Romanas, piscinas naturais e
lagos. Observe carvalhos
centenários e abutres raros.
Aqui encontra-se uma região
livre de turismo massivo, livre
de poluição e cheio de
peculiares e genuínas
tradições portuguesas na

Lina da Paz é amante da cultura desta gente que conhece muito
bem. Após a formação em Ciências da Comunicação e da Cultura,
trabalha em televisão e cinema. As viagens pelo mundo
mudaram a sua vida e resolveu apostar no turismo fundando
uma das primeiras Guest Houses em Lisboa
(www.lisbonstoryguesthouse.com).
Eduardo Salvador Correia é apaixonado por Marvão. Com
formação em Design gráfico, trabalha em várias agências de
publicidade como criativo, e posteriormente abre uma empresa
de comunicação e Design em Lisboa até à sua mudança.

fronteira comEspanha
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2012 - O ANO DA MUDANÇA

A TRANSFORMAÇÃO

2012 - O ANO DA MUDANÇA
Era uma vez uma estação de comboios abandonada. A
Train Spot nasce do sonho dos promotores em dar uma
nova vida à histórica estação ferroviária de Marvão. Um
sonho só possível realizar, com paciência e dedicação na
sensível recuperação /manutenção dos antigos edifícios
e espaços envolventes. Um sonho só possível realizar
com a ajuda de muitos amigos, familiares, vizinhos e os
vários colaboradores deste projeto.
As obras são totalmente finaciadas pelos promotores e
com o apoio fundamental da Ader-Al, obtivemos uma
comparticipação de 60% pelo programa europeu
“PRODER”, onde o projeto Train Spot é avaliado com a
segunda melhor classificação do distrito de Portalegre.
As intervenções são efetuadas com o máximo respeito
pelas características originais dos edifícios e a sua
autenticidade construtiva, tanto nas fachadas como no
seu interior.

A TRANSFORMAÇÃO

2013 - O ANO DA ABERTURA
DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
A Train Spot Guesthouse tem a capacidade para alojar um
total de 24 pessoas entre 7 quartos e dois apartamentos.
É constituída pelo imponente edifício do “antigo restaurante” que dispõe de quatro quartos duplos com wc
privativo e três quartos duplos com wc partilhado, e ainda
por dois apartamentos T1 de igual dimensão com um
quarto duplo, uma sala (com possibilidade de cama extra
dupla no sofá), uma cozinha equipada e uma casa de
banho.
O edifício do “antigo restaurante” oferece a todos os
hóspedes uma sala comun (75m2) com lareira e casa de
banho independente, hall de entrada, sala de receção,
cozinha equipada para uso comum (25m2) e um alpendre
exterior (60m2). No aglomerado dos edifícios da estação
inclúi também o antigo “cais de embarque”, usado para
armazenar materiais da Train Spot mas neste momento a
ser convertido em área de recreio para hóspedes. Existe
ainda um Jardim relvado com uma fonte.

Quartos - Antigo edifício do restaurante

Apartamentos - Casas anexas

Armazém - Antigo cais de embarque

A TRANSFORMAÇÃO

2013 - O ANO DA ABERTURA
DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
A Train Spot Guesthouse tem a capacidade para alojar um
total de 24 pessoas entre 7 quartos e dois apartamentos.
É constituída pelo imponente edifício do “antigo restaurante” que dispõe de quatro quartos duplos com wc
privativo e três quartos duplos com wc partilhado, e ainda
por dois apartamentos T1 de igual dimensão com um
quarto duplo, uma sala (com possibilidade de cama extra
dupla no sofá), uma cozinha equipada e uma casa de
banho.
O edifício do “antigo restaurante” oferece a todos os
hóspedes uma sala comun (75m2) com lareira e casa de
banho independente, hall de entrada, sala de receção,
cozinha equipada para uso comum (25m2) e um alpendre
exterior (60m2). No aglomerado dos edifícios da estação
inclúi também o antigo “cais de embarque”, usado para
armazenar materiais da Train Spot mas neste momento a
ser convertido em área de recreio para hóspedes. Existe
ainda um Jardim relvado com uma fonte.

Quartos - Antigo edifício do restaurante

Apartamentos - Casas anexas

Armazém - Antigo cais de embarque

A TRANSFORMAÇÃO

2013 - O ANO DA ABERTURA
Os espaços comuns da Train Spot são amplos e permitem uma
utilização comum a todos os visitantes. A sala do antigo edifício
do restaurante dispõe de lareira e uma casa de banho de hóspedes,
a cozinha está equipada e acessível e os espaços exteriores são
diversificados. Esta situação torna esta guesthouse num espaço
atrativo para grupos organizados e empresas.

Sala comum com lareira

Jardim exterior

Alpendre

Azulejos da estação

Cozinha comum equipada
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2013 - O ANO DA ABERTURA
QUARTO DUPLO COM WC PRIVATIVO
Cada quarto acolhe 2 pessoas em cama de casal king-size
ou duas individuais, com possibilidade de uma cama extra.
Fica situado no primeiro andar e dispõe de uma casa de
banho privativa e dispõe de aquecimento (eco-emissores)
no inverno, ventoinha no verão e Wi-Fi gratuito. A estadia
inclúi pequeno almoço. Se necessário providenciamos
secador de cabelo e ferro de engomar e serviço de
limpeza.

QUARTO DUPLO COM WC PARTILHADO
Cada quarto acolhe 2 pessoas em cama de casal king-size
ou duas individuais, com possibilidade de uma cama extra.
Situado no primeiro andar, partilha uma casa de banho
(dois chuveiros) com dois quartos e dispõe de
aquecimento (eco-emissores) no inverno, ventoinha no
verão e Wi-Fi gratuito. Inclúi pequeno almoço. A pedido
providenciamos secador de cabelo e ferro de engomar e
serviço delimpeza.

Escadas de acesso ao 1º piso

Quarto com WC privativo

A TRANSFORMAÇÃO

2013 - O ANO DA ABERTURA
APARTAMENTOS T1
Esta tipologia de alojamento acolhe 2 pessoas em cama de
casal ou duas induviduais, com possibilidade de uma cama de
casal extra (no sofá da sala). O apartamento fica situado em
piso térreo e dispõe de um quarto, uma sala, uma casa de
banho, uma cozinha equipada e um espaço de jardim exterior.
Dispõe ainda de piso aquecido no inverno, ventoinha no
verão, WiFi gratuito, ecrã de televisão com DVD e grelhador
de exterior. A estadia inclúi pequeno almoço. Se necessário
providenciamos filmes para DVD, secador de cabelo e ferro
de engomar e serviço de limpeza.

O INÍCIO

ATIVIDADES TODO O ANO
Vamos recebê-lo como um amigo. A Train Spot vai dar-lhe todos
os detalhes sobre a região do Alto Alentejo, Marvão, sobre a
história dos caminhos de ferro portugueses e desta estação
fronteiriça que tantos segredos guarda. Vamos oferecer-lhe
toda a informação que precisa para disfrutar da natureza
mágica deste local, seja a pé, de bicicleta, de cavalo ou de
automóvel, para melhor se integrar no meio rural, natural e
cultural onde estamos inseridos seja qual for a época do ano. É
você que decide entre uns dias em velocidade cruzeiro ou a todo
o vapor.

O INÍCIO

ESPETÁCULOS CULTURAIS
Com o intuito de restaurar as boas ligações afetivas das
populações do concelho com esta estação tão importante e
simbólica na região, a Train Spot organiza para o público em
geral. A oferta destas atividades à comunidade local têm sido
também uma das razões pelas quais este projeto receba uma
forte cobertura jornalística e dessa forma contribuir para a
notoriedade desta estação, de Marvão e do Alto Alentejo.

A NOVA ESTAÇÃO

A NOVA ESTAÇÃO

A NOVA ESTAÇÃO

A NOVA ESTAÇÃO

A NOVA ESTAÇÃO

A NOVA ESTAÇÃO

PRÉMIOS TURISMO DO
ALENTEJO
Em 2015 a Train Spot é reconhecida pela
Entidade Regional de Turismo do Alentejo e
Ribatejo com uma menção honrosa na categoria
de Melhor Turismo Rural, pelo contributo para o
desenvolvimento turístico do Alentejo em 2014,
sendo o único nomeado neste ano em todas as
categorias na região do Alto Alentejo.

PRÉMIOS NATURAL.PT

PRÉMIOS REVISTA
MAIS ALENTEJO
Em 2016 a Train Spot é um dos 4 nomeados para os prémios da
revista Mais Alentejo na categoria de Melhor Empreendimento
Turístico, sendo a única nomeação do Alto Alentejo nesta
categoria.

A NOVA ESTAÇÃO

QUEM ESTÁ A FALAR DE NÓS
Desde a abertura que é feito um grande investimento para
“atrair” os meios de comunicação à Train Spot sendo
convidados vários jornalistas para conhecer e divulgar o
conceito do nosso projeto. Em pouco tempo a TrainSpot era a
empresa mais visível de Marvão :RTP, SIC, Jornal Público
(Fugas e Público Online), Jornal Expresso (Boa cama Boa
mesa), Jornal SOL, Canal Estremadura (Espanha), Tentações,
LUX, EllE, ATTITUDE, Deluxe, etc, além de muitas partilhas
em blogs, sites de figuras públicas e sites de viagens e lazer.
(consultar emwww.trainspot.pt)

Uma das mais prestigiadas publicações turísticas do
mundo, a Lonely Planet, selecionou o Alentejo como um
dos um dos melhores destinos europeus a visitar em
2017, e a Train Spot Guesthouse vem em grande
destaque, sendo a única referencia de alojamento nesta
região.

A NOVA ESTAÇÃO

RAIL BIKES MARVÃO

Uma viagem de ida e volta entre duas estações de comboios
históricas e pitorescas, com piquenique incluído. Os carris
serpenteiam através do Parque Natural da Serra de São
Mamede, permitindo observar sobreiros, carvalhos, vida
selvagem e uma ponte a 30 mde altura, sem esquecer as
fantásticas panorâmicas sobre o Castelo de Marvão e a vila
histórica de Castelo de Vide.
Parte integrante da histórica estação de comboios de
Marvão-Beirã, o Cais Coberto é um armazém de madeira
rústico convertido num animado Café/Bar e base de
operações da Railbike Marvão. Conte com vinhos e refrescos,
petiscos e refeições, concertos, melodias com muito groove
e estrelas de rock.

