Aldeia do Lago
SOBRE

Aldeia do Lago
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Apenas a 100 metros do Grande Lago Alqueva, as Casas da Aldeia do Lago dispersam-se pela aldeia de Amieira e
dela serão braços e mãos de receber quem visita.
A beleza da casa alentejana fez-se conforto e qualidade de acolhimento neste singular ambiente de aldeia. De
diferentes tipologias T0, T1 e T2, encontram-se adequadamente equipadas e possuem aquecimento, ar
condicionado, televisão, telefone, internet wireless gratuita e artigos de higiene pessoal. As cozinhas estão providas
dos equipamentos e utensílios para confecionar as suas refeições.
Portel, Reguengos de Monsaraz e Monsaraz são logo ali, com os seus castelos, as igrejas, o casario alentejano, as
ruas de caminhar e sorver devagar… E o Lago Alqueva tão perto, com o seu ancoradouro aos pés da aldeia,
possibilitando uma imensidão de atividades desportivas e de lazer.
Mergulhe numa aldeia toda de sentimentos e vidas. Onde há mãos que sabem segredos de ervas, enchidos, queijo e
mel…
Contactos

Telefone:

Rua de São Romão, n.º 22
7220-124 Amieira, Portel
+351 266 611 205

Fax:

+351 266 611 206

E-mail:

aldeiadolago@gentalberg.pt

Website:

http://www.facebook.com/aldeia.do.lago

Morada:

Caraterísticas e Serviços
Número de camas: 8
Número de quartos: 4
Parque de estacionamento
Sala de televisão / vídeo
Ar condicionado central
Aquecimento central
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Preço Indicativo: $$ (30€ - 60€)
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Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Televisão no quarto
Acesso Internet no quarto
Ar condicionado no quarto
Telefone no quarto

Horários
Horário do pequeno-almoço: 08h30 - 11h00

Pagamentos
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
A Aldeia do Lago providencia ainda uma Receção/Acolhimento no centro da aldeia da Amieira, para apoio aos
hóspedes.
Registo nº: 3747
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