Casa dos Bicos
SOBRE

Foto: Casa dos Bicos
Tipo de Alojamento

Alojamento Local

A Casa dos Bicos é uma Casa típica do Baixo Alentejo, construída em taipa, com caraterísticas naturais que a
preservam fresca no verão e confortável no inverno. É uma casa ecológica (EcoCasa) usa recursos naturais para a
produção de energia e fornecimento de águas quentes, promove a reciclagem e a recuperação dos mobiliários
antigos, e acaba por promover a história rural de uma família alentejana. Na sala, por cima do forno a lenha,
encontram-se em exposição alguns dos velhos utensílios dos avós (que para além da agricultura, se dedicavam à
apicultura e ao comercio local).A Casa dispõe de 2 quartos. No total dispõe de 3 camas de casal (camas de ferro
antigas restauradas). Na sala há um sofá-cama adicional, se necessário, no caso, de ocupação do espaço por 3
casais.Casa situada em zona rural, numa aldeia perto da costa vicentina. A zona rural tem caraterísticas de pequena
aldeia, com a loja do mel à entrada da propriedade. A Casa está situada a 17 km do Cercal do Alentejo, próximo da
costa vicentina e das praias.
Contactos
Rua António Mateus Alves, Monte dos Cortes 7630-711 Bicos - Odemira
+351 936 679 306
Telefone:
cortes07@sapo.pt
E-mail:
Website:

https://casadosbicos.weebly.com

Caraterísticas e Serviços
Número de camas: 3
Número de quartos: 2
Gay Friendly
Cozinha
Terraço

Acessos
Parque de estacionamento
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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
Competências de atendimento
Incapacidade visual
Produtos /serviços de apoio disponíveis
Incapacidade auditiva
Pagamentos
Preço indicativo: $$ (30€ - 60€)

Outras Informações
Nº de Registo: 1006
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