Alojamento
Lisboa Região
Seixal
Casa da Cortiça

Rex Surf House

Alojamento Local

Alojamento Local

Morada: Rua Rua Liberdade, 15 R/C DRT2840-397 Seixal

Morada: Rua da Bela Vista, 5C - Seixal2530-261 Lourinhã

Telefone: +351 962 803 962

Telefone: +351 91 468 29 68

E-mail: sdiniz101@yahoo.ca Website:
https://www.airbnb.com/rooms/37967872

E-mail: elisabete.junqueira.rcl@gmail.com

Horários:
check in: 16:00
check out: 12:00
;
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 3; Número de quartos:
2; Acesso à internet; Ar condicionado central; Gay Friendly;
Smokefree; Número de quartos com casa de banho privativa;
Cozinha;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Garagem;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Cofre no quarto; Acesso Internet no
quarto; Minibar no quarto; Quarto com aquecimento;
Acessibilidade:
Lugares de estacionamento reservados; Percurso acessível até à
entrada: Parcial; Entrada Acessível: Total; Circulação acessível
no espaço interior: Total; Acessibilidade a áreas/serviços:
Quartos, Salas de reunião;

Outras Informações:
Piscina com cancela de protecção para crianças pequenas.
Disponíveis 2 camas extra para criança. Acesso Wi-Fi gratuito e
TV cabo. Estacionamento gratuito público e privado disponível no
local.
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 8; Número de quartos:
4; Acesso à internet; Piscina; Gay Friendly; Smokefree; Cozinha;
Terraço;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Serviço de Transfer; Bike
Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Quarto com aquecimento;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Parcial; Entrada Acessível:
Parcial; Circulação acessível no espaço interior: Parcial;

https://rexsurfhouse.negocio.site/
Criamos um espaço limpo, aconchegante e confortável, onde nos
inspiramos na história do local; por isso, apelidamos nossa casa
de "Casa da cortiça". Enquanto em uma parte histórica e mais
antiga da cidade, nosso apartamento fica em um prédio mais
novo, com equipamentos atualizados. Você também ficará feliz
com a variedade de restaurantes e cafés a poucos passos e
muitas praias próximas. Você também tem acesso ao ferry e
pode atravessar o rio para Lisboa apenas a 1 km da nossa casa.

Localizada no Seixal, a 700 metros da Praia da Areia Branca e
perto de cafés, bares e restaurantes onde podes desfrutar de um
magnífico pôr-do-sol ou ter bons momentos de diversão noturna.
Lotação máxima de 9 pessoas, proporciona a quem nos visita um
ambiente acolhedor e familiar.
Piscina. Cozinha completamente equipada. Sala com bar, lareira,
matraquilhos e setas. Quartos com diferentes possibilidades de
acomodação: 1 quarto com 3 camas individuais, 1 quarto com
cama de casal, 2 quartos equipados com 2 camas individuais ou
com 1 cama de casal.
Disponibilizamos serviço de transfer, tratamos do aluguer da tua
viatura ou organizamos actividades que queiras realizar durante
a tua estadia: surf, mergulho nas Berlengas, viagem às
Berlengas, passeios de avião e mais, muito mais...
Todos são bem-vindos à Rex Surf House!!! Surfistas ou não,
garantimos a todos os que nos visitam uma boa estadia!
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