Casas do Coro
SOBRE

Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Casas de Campo

As Casas do Coro são um conjunto de casas de Turismo de Aldeia em Marialva, uma das mais privilegiadas Aldeias
Históricas de Portugal, localizada na transição da Beira Alta com o Douro em Portugal. Todo o conjunto está
localizado ao lado do castelo, numa montanha rochosa que capta a vista deslumbrante de Marialva e um horizonte
até Espanha.
Os interiores, rusticamente projetados, e os terraços com vistas panorâmicas sobre a paisagem, asseguram que
desfrute ao máximo. Os quartos standards, superiores e as suites destinam-se principalmente a casais que vêm
sozinhos. As várias casas autónomas são adequadas para grupos ou famílias de diferentes tamanhos, possuem
Kittchenete e sala de estar com lareira. Podem ser alugadas por dois ou três casais.
O pequeno-almoço buffet é composto por muitas das iguarias produzidas nas casas do Coro. A Base dos jantares
provém de uma gastronomia muito tradicional adaptada pela proprietária com requinte e charme a um espaço que
convida a um belo serão. A experiência é composta por um mimo de mesa, uma entrada, uma sopa, um prato
principal e um buffet de sobremesas. Os vinhos rigorosamente selecionados pelo proprietário são maioritariamente
originários do Douro Superior, para além de já existirem vinhos próprios das Casas do Coro feitos por enólogos de
referência.
Contactos
Largo do Coro 6430-081 Marialva - Meda
+351 91 755 20 20
Telefone:
+351 279 850 021
Fax:
E-mail:

reservas@casasdocoro.com.pt

Website:

http://www.casasdocoro.com.pt

Caraterísticas e Serviços
Court de ténis
Piscina
Número de camas: 30
Número de quartos: 24
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Quartos duplos com casa de banho: 23
Quartos na casa principal: 6
Sala de televisão vídeo
Número de vivendas: T0 - 1 ; T1 - 1; T2 - 1 ; T3 - 3 ; #MAIOR#T3 - 2
Quartos individuais sem casa de banho
Ar condicionado central
Aquecimento central
Número de suites: 6
Quartos duplos sem casa de banho
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Quartos individuais com casa de banho
Restaurante
Número de apartamentos: T0 - 1 ; T1 - 1; T2 - 1 ; T3 - 3 ; #MAIOR#T3 - 2
Bar
Sauna
Jacuzzi

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Secador de cabelo
Acesso Internet
Ar condicionado no quarto
Telefone

Horários
Horário do pequeno almoço: 08h30 - 10h30
Horário do room service: 09h00 - 14h30

Acessos
Parque de estacionamento

Acessibilidade
Pagamentos
Aceita cartoes de credito
Preço indicativo: $$$$ (>90€)

Outras Informações
Registo nº: 581
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