Hotel Rural Capela das Artes
SOBRE
Hotel Rural Capela das Artes
Turismo no Espaço Rural
Tipo de Alojamento
À entrada da típica vila de Alcantarilha, na Quinta da Cruz, solar do Século XV classificado como património nacional
português, construiu-se este Hotel Rural, Capela das Artes, que brinda aos hóspedes um ambiente de calma e
sossego, para gozar das férias ou em todo momento.
A casa principal esta dotada de uma belíssima capela; o lagar de azeite, completa este conjunto histórico e
arquitetónico. Atualmente, devido a sua grande dimensão, destina-se a acolher concertos, exposições, conferências,
seminários e eventos sociais.
Das janelas dos quartos, penetra o sol que enche o espaço de luz. Lá fora, descobre-se o que tem de melhor, a
magnífica varanda com vista sobre a piscina, os jardins, a propriedade e a Vila da Alcantarilha, conforme estão
orientados, ao sul, apanham sol praticamente o dia inteiro, garantindo muitas horas de calor e inspiração.
E mesmo apesar da proximidade da N125, o barulho dos carros é praticamente impercetível. São os pássaros a
chilrear que preenchem o silêncio do campo. É um descanso, para qualquer, e não só artistas… mais, perto de todo:
das praias, dos golfes, das falésias, das serras… enfim… do encanto do Algarve.
Contactos
Morada:

Quinta da Cruz, E.N. 125, Apartado 101 8365-908 Alcantarilha

Telefone:

+351 282 320 200

Fax:

+351 282 320 209

E-mail:

admin@capeladasartes.com

Website:

http://www.capeladasartes.com

Caraterísticas e Serviços
Piscina
Número de camas: 58
Número de quartos: 29
Quartos duplos com casa de banho: 29
Quartos na casa principal: 3
Parque de estacionamento
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Área reservada a fumadores
Bar
Quartos para fumadores
Jacuzzi
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Televisão no quarto
Secador de cabelo no quarto
Ar condicionado no quarto
Telefone no quarto
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Horários
Horário do pequeno-almoço: 08h30-10h30

Acessos
Autocarro

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

Pagamentos
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
Registo nº: 3039
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