Quinta do Chocalhinho
SOBRE

Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Agro-Turismo

A Quinta do Chocalhinho fica na aldeia da Bemposta, a 2 Km de Odemira, paredes-meias com o Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. O mar também está à mão de semear: sem stress, em 15/20 minutos chegase, entre muitas outras, às renomadas praias de Zambujeira do Mar, Almograve ou Vila Nova de Milfontes.
Tem cerca de 70 hectares atravessados por trilhos ladeados por oliveiras centenárias: uns levam-nos à barragem;
outros conduzem-nos à lagoa rodeada de cerrada mata; outros ainda, mais sinuosos, transportam-nos às onduladas
colinas de onde se desfruta uma surpreendente paisagem.
Caminhadas, piqueniques, passeios de bicicleta, intimidade com a natureza (observação de aves, horta biológica,
descoberta da flora local), parque infantil, mergulhos na piscina de água salgada e jogos no campo de ténis, são
atividades desde já ao dispor dos hóspedes. E se o dia estiver chuvoso, porque não entregar-se a um jogo de cartas
junto a uma lareira original e amiga?
A Quinta do Chocalhinho - adquirida em 1942 por Luís Freitas e hoje propriedade do seu neto homónimo, que ali
passou a maior parte da sua infância - possui dez quartos, todos com TV.
Até breve, pois, na Quinta do Chocalhinho onde, com conforto, se tem o luxo supremo de escapar às multidões
ouvindo e vendo a Mãe Natureza.
Contactos
Quinta do Chocalhinho - Bemposta 7630-028 Odemira
+351 283 327 280
Telefone:
+351 283 327 279
Fax:
E-mail:

info@quintadochocalhinho.com

Website:

http://www.quintadochocalhinho.com

Caraterísticas e Serviços
Court de ténis
Sala de jogos
Piscina
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Número de camas: 15
Número de quartos: 10
Quartos duplos com casa de banho: 10
Quartos na casa principal: 2
Sala de televisão vídeo
Aquecimento central
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Área reservada a fumadores

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Televisão

Horários
Horário do pequeno almoço: 10h00 - 12h00

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Outras Informações
Registo nº: 1450
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