Casa de Baco
SOBRE
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Casas de Campo

A Casa de Baco é um novo Turismo Rural, localizado na aldeia da Igrejinha, a cerca de 18 Km de Évora. Situado a
poucos Km de diversas Adegas, esta casa típica convertida em Turismo Rural, tem como tema "o vinho".Dispomos
de 4 Quartos Duplos Twin, 1 Quarto Familiar (Twin) que está adaptado para receber pessoas portadoras de
mobilidade física e uma Suite. Os seus 6 quartos oferecem um ambiente calmo e acolhedor, com todas as
comodidades a que nos habituámos. Pode também desfrutar da nossa piscina exterior e do terraço privativo de cada
um dos quartos. No Bar e Restaurante, podemos apreciar as mais típicas iguarias da gastronomia Alentejana, assim
como de alguns pratos mais inovadores. Sempre regados com bons vinhos.
Ambiente ideal para o seu almoço de negócios, festa de aniversário ou férias em família.A Casa de Baco organiza
Provas de Vinhos, em anexo envio vários tipos de Provas e respetivos preços.
Contactos
Rua de Évora, Nº 151 7040-233 Igrejinha
+351 266 47 70 30
Telefone:
geral@casadebaco.pt
E-mail:
Website:

http://www.casadebaco.pt

Redes Sociais:

https://www.facebook.com/Casa-de-Baco-Turismo-Rural-1564717103833728/?fref=ts

Caraterísticas e Serviços
Piscina
Número de camas: 12
Número de quartos: 6
Quartos duplos com casa de banho: 5
Sala de televisão vídeo
Ar condicionado central
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Restaurante
Bar
Smokefree

Serviços e equipamentos no quarto
Televisão
Secador de cabelo
Acesso Internet
Ar condicionado no quarto

Horários
Horário do pequeno almoço: 8h30 - 10h00
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Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Instalações para deficientes
Percurso acessível até à entrada
Total
Entrada acessível
Total
Área de receção adaptada a pessoas com necessidades especiais
Circulação acessível no espaço interior
Total
Acessibilidade a áreas/serviços
Quartos
Restaurante
Bar
Esplanada
Piscina
Pagamentos
Aceita cartoes de credito
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Outras Informações
Nº de Registo: 5315
Organizamos Provas de Vinhos.
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