Aldeamento Turistico Casas da Comporta
SOBRE

Aldeamento Turistico Casas da Comporta
Aldeamentos Turísticos
Tipo de Alojamento
Cassificação:

****

Aldeamento Turístico de 4 estrelas, recentemente concluído, composto por 136 apartamentos (T1 e T2) e casas (T2 e
T3). Todas as unidades dispõem de varanda ou terraço.
O Aldeamento Turístico Casas da Comporta está situado junto à aldeia da Comporta, e está inserido em plena
Reserva Natural do Estuário do Sado, no limite sul da Península de Tróia, a poucos quilómetros da cidade de Setúbal,
e a 15 minutos da saída de Alcácer na Autoestrada para o Algarve A2. Conta com uma frente atlântica de 47 km de
areais desertos, onde se encontram das mais bonitas praias de Portugal, de entre elas se destaca, a Praia da
Comporta, a 2 km.
Contactos
Morada:

Comporta 7580-909 Alcácer do Sal

Telefone:

+351 265 497 211

Fax:

+351 265 497 283

E-mail:

geral@casasdacomporta.net

Website:

http://www.casasdacomporta.net

Caraterísticas e Serviços
Ar condicionado central
Parque de estacionamento
Piscina
Número de camas: 236
Número de apartamentos: 72
Acesso à internet
Aquecimento central
Quartos para fumadores
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)

Serviços e equipamentos no quarto

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

1/2

Ar condicionado no quarto
Televisão no quarto
Secador de cabelo no quarto
Quarto com aquecimento

Pagamentos
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
Os apartamentos estão equipados com: Aquecimento central; Lareira; T.V a cores, com 10 canais, CD e DVD;
Parabólica; Telefone com acesso direto à receção e ao exterior; Cozinhas com micro-ondas, combinado, forno, placa,
exaustor, máquinas de lavar loiça e roupa; Lençóis e atoalhados; Loiça; Ar condicionado (a grande maioria das casas
dispõe de ar condicionado nas salas). O check-in é a partir das 16h00 e o check-out até ás 10h00.Registo nº: 3765
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