Herdade do Azinhal
SOBRE

Herdade do Azinhal
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Os montes (casas) deste turismo rural constituem exemplares da chamada "arquitetura de terra", hoje praticamente
desaparecida, mas tornada visivel pelas "janelas" abertas nas paredes que exibem a pedra, e a terra transformada
em adobe ou em taipa. A recuperação efetuada procurou devolver a este conjunto urbanístico a sua identidade
original e realçar os aspetos mais característicos, dotando-o simultaneamente dos requisitos necessários a um
turismo de aldeia.
O conjunto de edifícios restaurados dispõe-se em redor de uma praça central, pavimentada a xisto, na qual se
destacam a antiga cisterna de abastecimento de água e o forno. Este núcleo de alojamento turístico é formado pela
«Casa do Alegrete», «Casa do Poço», «Casa do Amaro», «Casa do Alpendre» e «Casa da Vinha», além do edifício que
acolhe a receção e os serviços de apoio.
Contactos
Morada:

Herdade do Azinhal

Telefone:

7665- 862 Santa Clara Velha
+351 91 931 23 13

Fax:

+351 21 851 24 16

E-mail:

azinhal.turismorural@gmail.com

Website:

http://www.azinhalturismorural.com

Caraterísticas e Serviços
Número de camas: 24
Número de quartos: 12
Parque de estacionamento
Sala de televisão / vídeo
Número de vivendas: 5
Aquecimento central
Acesso à internet
Aceita animais de estimação
Preço Indicativo: $$ (30€ - 60€)
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Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Televisão no quarto
Acesso Internet no quarto

Horários
Horário do room-service: 12h00 - 13h00

Outras Informações
Pode também visitar as Termas de Monchique que se situam a uns escassos 30Km da Herdade e dispõem de planos
de específicos de tratamento e de reabilitação que pode usufruir deslocando-se aí diariamente e pernoitando na
Herdade.
Se preferir a praia, saiba que tem, muito próximo, as belíssimas praias de areia branca e arribas altas da Costa
Vicentina ás quais pode aceder rapidamente. Experimente passar o seu dia na praia e, ao fim da tarde, aprecie o
silêncio do campo.
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