Hotel Rural Capela das Artes
SOBRE

Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Hotel Rural

Outra concepção da arte de viver.Um hotel de” charme” num sitio histórico no centro do Algarve. Classificado como
património arquitectónico-histórico nacional, este hotel « de charme » (com 4000 m2 cobertos e 6 hs totais de
propriedade) preserva à autenticidade do conjunto arquitectónico da « Quinta da Cruz », com o seu solar do século
XV, com a sua Capela consagrada, e que dá o seu nome ao estabelecimento.A sua localização, no centro do Algarve,
fá-la comodamente acessível, e a só dois passos das célebres praias algarvías . Para os namorados da Espanha, só
uma hora de autovia, e de Sevilha, duas horas, quase como de Lisboa, a capital do Portugal.Um oasis de
tranquilidadeOs jardins, com velhos olivais, contrastam com a terra, dura e ocre, avermelhada pelo sol, tem
decoradas com obras de arte, como uma galeria a céu aberto, contornam à grande piscina, para graúdos e
miúdos.Um espaço de trabalho e de recepções privilegiadoO Lagar de aceite, do século XVII, é testemunha do
passado prestigioso do local. Dispõe de várias salas, climatizadas e com equipamento audiovisual, e neste ambiente
podem-se realizar conferências, recepções, banquetes, eventos sociais, comerciais, assim como concertos musicais,
pela sua óptima acústica.Actividades de lazerAo pedido dos hóspedes, o hotel fará à sua estada mais agradável, com
dicas para as diferentes actividades de lazer no Algarve: golf, surf, windsurf , passeios em barco, mergulho, visitas
aos diferentes centros aquáticos como o Zoomarine, etc.
Contactos
Quinta da Cruz, E.N. 125, Apartado 101 8365-908 Alcantarilha
+351 282 320 200
Telefone:
+351 282 320 209
Fax:
E-mail:

admin@capeladasartes.com

Website:

http://www.capeladasartes.com

Redes Sociais:

https://www.facebook.com/capela.dasartes

Caraterísticas e Serviços
Piscina
Número de camas: 58
Número de quartos: 29
Quartos duplos com casa de banho: 29
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Quartos na casa principal: 3
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Área reservada a fumadores
Bar
Quartos para fumadores
Jacuzzi

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Televisão
Ar condicionado no quarto
Telefone
Mini bar

Horários
Horário do pequeno almoço: 08h30-11h30

Acessos
Parque de estacionamento

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

Outras Informações
Registo nº: 3039
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