Hotel Rural Refúgio da Vila
SOBRE

Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Hotel Rural

O Refúgio da Vila localiza-se no coração do soalheiro Alentejo e resulta da transformação de uma antiga casa rural
de clássica beleza. Este hotel proporciona uma atmosfera de sonho e transmite um toque de elegância a uma terra
de encanto rústico. Devido à sua escola de cozinha, no Refúgio da Vila pode usufruir-se de uma experiência
gastronómica única.
O Hotel dispõe de 30 luxuosos quartos, dos quais 9 suites, equipados com ar condicionado, telefone de acesso direto
ao exterior, televisão via satélite e mini-bar. No exterior, foi construído um conjunto de quartos habilmente
decorados, que permitem usufruir com excelente conforto e uma total comunhão com a natureza.
O jardim, com frescos recantos de sombra, integra também uma agradável piscina, assim como, uma horta típica
onde poderá observar o desenvolvimento de alguns dos produtos próprios da região. No terraço, preparado para
reconciliadores banhos de sol, terá acesso a um salão de convívio e jogos e servirá de palco a agradáveis serões.
No Refúgio da Vila, a harmonia e tranquilidade, são bens preciosos a saborear demoradamente. Estão assim
reunidas as condições, para uma magnífica estadia. Este espaço requintado tem as caraterísticas ideais como ponto
de partida de uma aliciante viagem à descoberta desta região por explorar.
Contactos
Largo Dr. Miguel Bombarda, 8 7220-369 Portel
+351 266 619 010
Telefone:
+351 266 619 011
Fax:
E-mail:

info@refugiodavila.com

Website:

http://www.refugiodavila.com

Caraterísticas e Serviços
Sala de jogos
Piscina
Número de camas: 24
Número de quartos: 10
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Sala de televisão vídeo
Ar condicionado central
Aquecimento central
Número de suites: 2
Acesso à internet
Restaurante
Bar

Serviços e equipamentos no quarto
Televisão
Acesso Internet
Ar condicionado no quarto
Telefone
Mini bar

Acessos
Autocarro

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
Aceita Travellers Cheques

Outras Informações
Alojamento aderente à Rota Dark Sky Alqueva.
Sala de Conferências/Lavandaria/Cofre Geral/ Passeio Náutico/Equitação/Percursos Pedestres/Passeios de Balão.
Registo nº: 91
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