Monte Horizonte
SOBRE

Monte Horizonte
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Monte Horizonte – Turismo em Espaço Rural - propriedade de 20 hectares temos 6 Casas de Campo disponíveis com
toda a privacidade própria. Casa Camelia, Casa Oliveira e Casa Mimosa são casas de férias destacadas com 1 quarto.
Casa Sobreiro é uma vivenda d férias destacada com 2 quartos. Casa Borboleta e Casa Pássaro são moradias
geminadas, ambos têm dois quartos. Estes podem ser alugados juntos como Monte Horizonte. Cada 3 casas tem um
churrasco grande comum, que está localizado central, entre as casas. Por uma pequena taxa pão fresco pode ser
entregue à sua porta todas as manhãs, menos aos domingos e feriados. Todas as casas estão equipadas com
conveniências modernas. A piscina de 9,5 por 5,5 metros é de uso apenas para os inquilinos e tem uma vista
fantástica sobre a área circundante.
O Alentejo é o local ideal para encontrar o sol, mar, praia, relaxamento, natureza e cultura local. É também um
destino para todo o ano, para fãs do ar livre, bicicleta, BTT, passeios a pé, passeios a cavalo, observação de
pássaros, caminhadas e desportos aquáticos, além de outras actividades possíveis.
Contactos
Morada:

Herdade do Seixinal, Cx Postal 3576 - Aldeia dos Chãos 7540-060 Santiago do Cacém

Telefone:

+351 269 825 383

Fax:

+351 269 825 383

E-mail:

rentals@montehorizonte.com

Website:

http://montehorizonte.com

Caraterísticas e Serviços
Piscina
Número de camas: 18
Número de quartos: 9
Quartos duplos com casa de banho: 6
Sala de televisão vídeo
Número de vivendas: 3 T1 e 3 T2
Quartos individuais sem casa de banho: 3
Acesso à internet
Quartos para fumadores
Jacuzzi
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Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Televisão
Acesso Internet

Acessos
Parque de estacionamento

Acessibilidade
Acesso para deficientes

Pagamentos
Aceita cartoes de credito

Outras Informações
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