Alojamento
Alentejo
Alandroal
Casas de Juromenha
Turismo no Espaço Rural / Casas de
Campo
Morada: Ribeira de Mures 7250-242 Juromenha
Telefone: +351 268 969 242 Fax: +351 268 969 357
E-mail: casasdejuromenha@gmail.com Website:
http://www.casasdejuromenha.com
Outras Informações:
Registo nº: 3280;
Caraterísticas e Serviços:
Piscina; Número de camas: 24; Número de quartos: 9; Sala de
televisão vídeo; Ar condicionado central; Aquecimento central;
Número de suites: 3; Acesso à internet; Área reservada a
fumadores; Baby Sitter;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Quarto com aquecimento; Secador de cabelo; Acesso Internet; Ar
condicionado no quarto; Telefone; Mini bar;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalacoes para
deficientes;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 08h00 - 11h00; Horário do room
service: 08h00 - 18h00;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Quem chega a Casas de Juromenha é recebido pelo azul
brilhante e calmo do rio Guadiana a transformar-se no grande
lago – Alqueva, que se estende entre Portugal e Espanha.
Nada como o ar do Alentejo para nos limpar a alma do frenesim
da cidade e ajudar a parar. Nas Casas de Juromenha é esse o
verbo que melhor se conjuga: “Parar”.
Parar. Para dar um mergulho na piscina e daí apreciar a beleza
da paisagem que o rodeia. Para dar um passeio de canoa nas
águas do Rio Guadiana, para conhecer a Vila de Juromenha, ou
mesmo para ir até Espanha.
Cinco casas, onde a decoração e o ambiente combinam toda a
simplicidade do ambiente rural com o conforto e modernidade.
Todas as casas estão equipadas com ar condicionado, lareira,
cozinha equipada (com microondas, fogão e frigorífico), televisão
e internet wireless.
Disponibilizamos também serviço de Bar e refeições ligeiras para
tomar junto à piscina, com uma vista deslumbrante sobre o rio
Guadiana, para levar para as casas ou para um piquenique na
zona.
As Casas de Juromenha têm uma parceria com a WADNATURE,
para promover o envolvimento de quem nos visita com a
natureza, oferecendo serviços de lazer e entretenimento, em
actividades de animação turística e marítimo-turística.
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