Quinta da Escudeira
SOBRE

Foto: Quinta da Escudeira
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Casas de Campo

Numa encosta recortada de rara beleza, é um lugar de refúgio único tanto para uma fim de semana de natureza,
como para umas férias mais demoradas para melhor desfrutar de todas as potencialidades da zona.
A Quinta da Escudeira localizada no vale de Barris, entre a serra do Louro e a serra da Arrábida, é uma propriedade
rural emblemática de Palmela que foi buscar o seu nome à capela do século XVIII adjacente à casa Principal. Dada a
sua história ancestral e a riqueza do seu património natural e edificado integra algumas das principais rotas
turísticas que atravessam este concelho. Para quem aprecia o património cultural, paisagem de serra e mar,
passeios na natureza, a gastronomia e os bons vinhos da região, nada como aproveitar a quinta e o seu envolvente.
A Quinta aplica as melhores práticas ambientais na gestão energética através da instalação de painéis fotovoltaicos
para produção e venda de energia e de painéis solares térmicos para aquecimento das águas quentes.
Fornecemos aos nossos hóspedes o acesso a passeios e actividades diversas tais como burricadas, passeios no mar,
de bicicleta, caminhadas pelos trilhos da serra da Arrábida e muito mais.
Contactos
Vale de Barris 2950-055 Palmela
+351 96 391 60 31
Telefone:
reservas@quintadaescudeira.pt
E-mail:
Website:

http://www.quintadaescudeira.pt

Caraterísticas e Serviços
Piscina
Número de camas: 3
Número de quartos
Quartos duplos com casa de banho: 2
Sala de televisão vídeo

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

1/2

Número de vivendas: 1 T2
Ar condicionado central
Aquecimento central
Número de suites
Área reservada a não fumadores

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Secador de cabelo
Acesso Internet
Ar condicionado no quarto
Cofre

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Terminais ferroviários

Acessibilidade
Pagamentos
Preço indicativo: $$$$ (>90€)

Outras Informações
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