Monte Barranco da Baía
SOBRE

Foto: Monte Barranco da Baía
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Casas de Campo

O 'Monte Barranco da Baía ', Turismo em Espaço Rural, está localizado no Parque Natural da Costa Vicentina, no
sudoeste de Portugal. Os visitantes podem desfrutar da tranquilidade do lugar e relaxar na piscina biológica após um
dia passado nas praias do litoral mais protegido da Europa ou a caminhar ao longo da costa.
É também um local de paragem ideal na 'Rota Vicentina ', a nova rota pedestre (GR) que passa muito perto.
As duas casas de linhas tradicionais, equipadas com todo o conforto, encontram-se a 2 km da orla costeira, numa
zona agrícola muito calma e com bons acessos.
As casas estão equipadas com sistemas solares de aquecimento de água. As águas de esgoto são tratadas por uma
ETAP (estação de tratamento de água por plantas) antes de serem reaproveitadas para rega de canteiros. Existe a
possibilidade de separar o lixo e de contribuir à elaboração de matéria compostável para a horta da propriedade.
Cinco quilómetros a norte, a pitoresca aldeia de Odeceixe e mais a sul, a vila de Aljezur, construída no sopé do seu
castelo de origem moura, convidam a conhecer a gastronomia local.
Contactos
Estrada da Baía, Maria Vinagre 8670-412 Rogil / Aljezur
+351 964 341 654
Telefone:
montebarrancodabaia@gmail.com
E-mail:
Website:

http://www.montebarrancodabaia.com

Caraterísticas e Serviços
Piscina
Número de camas: 4
Número de quartos: 2
Quartos duplos com casa de banho
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Quartos na casa principal
Quartos em anexo
Quartos duplos sem casa de banho
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Área reservada a fumadores
Gay Friendly
Smokefree
Serviço de lavandaria
Jardim

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

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Bike Friendly

Acessibilidade
Percurso acessível até à entrada
Total
Entrada acessível
Parcial
Acessibilidade a áreas/serviços
Esplanada
Piscina
Competências de atendimento
Incapacidade visual
Incapacidade auditiva
Incapacidade motora
Pagamentos
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€)
Tarifas “All inclusive”

Outras Informações
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