Espargosa - Monte de Baixo
SOBRE

Foto: Espargosa
Espargosa - Monte de Baixo
Turismo no Espaço Rural
Tipo de Alojamento
Casa de Campo localizada numa herdade com 10 hectares, em plena reserva natural do sapal de Castro Marim,
Algarve.
A apenas 1 Km da Vila de Castro Marim, a Espargosa possui excelentes acessos, ficando junto da estrada nacional
125-6 a 5 min. das praias Verde, Cabeço e Altura.
A Espargosa possui 8 quartos, com casa de banho privativa e ar condicionado, sendo que um dos mesmos está
equipado com casa de banho adaptada a pessoas com mobilidade reduzida.
A sua ampla sala, equipada com TV e Internet, sistema de som soundround, biblioteca e lareira permite descontrair e
descansar num ambiente acolhedor.
Não são prestados serviço de quarto nem pequenos-almoços, porém os hóspedes poderão usufruir de uma ampla
cozinha totalmente equipada, de modo a confecionarem as suas refeições, tornando as suas férias mais económicas.

Inserida numa área protegida, a Espargosa, é o sítio perfeito para “ouvir o silêncio”e observar a grande variedade de
avifauna característica do Sapal de Castro Marim, tornando-se na casa de férias ideal para os amantes da natureza.
A sua excelente localização permite a prática de passeios a pé ou de bicicleta dentro da reserva, bem como visitar o
castelo e o forte da vila de Castro Marim.
Descanse, disfrute e comtemple o melhor que a natureza tem para lhe oferecer.
Contactos

Telefone:

Espargosa EN 125-6
8950-281 Castro Marim
+351 965 823 424

E-mail:

espargosa_resort@hotmail.com

Morada:

Caraterísticas e Serviços
Número de camas: 14
Número de quartos: 7
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Quartos duplos com casa de banho: 4
Quartos na casa principal: 8
Parque de estacionamento
Sala de televisão / vídeo
Ar condicionado central
Aquecimento central
Número de suites
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Aceita animais de estimação

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

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviários

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

Pagamentos
Preço Indicativo: $$ (30€ - 60€)

Outras Informações
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