Companhia das Culturas
SOBRE
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Agro-Turismo

A Companhia das Culturas está inscrita numa quinta de produção ecológica, paredes meia com a aldeia de S.
Bartolomeu e a Reserva Natural de Castro Marim, e a 1,5km da Praia Verde. O núcleo urbano foi adaptado pelo Arq.
Pedro Ressano Garcia para receber os nossos clientes [9 quartos e 4 apartamentos] num ambiente simultaneamente
sofisticado e rural, e ecologicamente responsável [energia solar e recuperação de águas para a rega]. Sem televisão
nem música ambiente oferecemos estadias de recolhimento e caminhadas com mapas especialmente desenhados a
partir da Companhia das Culturas. Na Cork-Box, a antiga garagem da máquina debulhadora agora completamente
forrada a cortiça, oferecemos diariamente aulas de Yoga. No Hamam propomos um diversificado menu de
tratamentos de bem-estar e saúde. Por fim, no nosso restaurante - Alma Brava - criamos uma cozinha em simbiose
com a horta, o peixe da costa e a carne de pastorícia, a que chamamos Dieta Portuguesa.Oferecemos condições
especiais para grupos e retiros.
Contactos
Fazenda S. Bartolomeu Rua do monte grande 8950-270 Castro Marim
+351 281 957 062
Telefone:
+351 281 957 062
Fax:
E-mail:

reservas@companhiadasculturas.com

Website:

http://www.companhiadasculturas.com

Caraterísticas e Serviços
Piscina
Acesso à internet
Restaurante
Ginásio
Baby Sitter
Bar
Baby care
Serviço de lavandaria
SPA
Jardim

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Secador de cabelo
Mini bar

Horários
Horário do pequeno almoço: 9h00 - 12h00

Acessos
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Parque de estacionamento
Terminais ferroviários
Bike Friendly

Acessibilidade
Lugares de estacionamento reservados
Percurso acessível até à entrada
Total
Entrada acessível
Total
Circulação acessível no espaço interior
Total
Acessibilidade a áreas/serviços
Quartos
Salas de reunião
Restaurante
Bar
Esplanada
Piscina
Spa
Competências de atendimento
Incapacidade visual
Incapacidade motora
Produtos /serviços de apoio disponíveis
Incapacidade motora
Pagamentos
Preço indicativo: $$$$ (>90€)

Outras Informações
Nº de Registo: 4942
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