Alojamento
Alentejo
Beja
Pousada de Juventude de Beja
Pousadas de Juventude
Morada: R. Prof. Janeiro Acabado 7800-506 Beja
Telefone: +351 284 325 458 Fax: +351 284 325 468
E-mail: beja@movijovem.pt Website:
http://www.pousadasjuventude.pt
Horários e Reservas:
08h00 - 24h00;
Caraterísticas e Serviços:
Cartão de alberguista; Número de camas: 50; Quartos duplos:
10; Quartos múltiplos: 6; Acesso à internet; Cozinha; Sala de
televisão vídeo; Aluguer de bicicletas;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
A Pousada de Juventude de Beja tem óptimas condições para te
receber a ti e ao pessoal que vai contigo. Quanto às vistas cá do
sítio, terás inúmeras opções. Não te esqueças que este é o maior
distrito do país em extensão territorial. Guarda pelo menos meiodia para a cidade que te acolhe.
Visita os monumentos, as vilas históricas e percorre as inúmeras
rotas que o Baixo Alentejo te oferece. Sobe num balão e observa
tranquilamente a planície - será uma ocasião única. Com os pés
bem assentes no chão, arranja maneira de ires a Mértola, a
Monsaraz e a Serpa. E porque não desceres o rio Guadiana de
canoa e tomares contacto com o Parque Natural do Vale do
Guadiana?
O melhor é vires por uns dias e com tempo para gozar à tua
vontade. Afinal de contas, esta é uma terra de muita calma...

Odemira
Pousada de Juventude de Almograve
Pousadas de Juventude
Morada: Rua do Chafariz - Almograve

7630-017 Odemira

Telefone: +351 283 640 000 Fax: +351 283 647 035
E-mail: almograve@movijovem.pt Website:
http://www.pousadasjuventude.pt
Horários e Reservas:
8h00 - 12h00 / 18h00 - 24h00;
Caraterísticas e Serviços:
Cartão de alberguista; Refeitório; Sala de reuniões; Bar; Número
de camas: 22; Quartos duplos: 18; Quartos múltiplos: 18;
Cozinha; Aluguer de bicicletas; Número de apartamentos: 2;
Pequeno almoço;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Ora cá está uma das Pousadas de Juventude mais procuradas no
Verão. A poucos quilómetros da Zambujeira do Mar - local onde
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anualmente se realiza o Festival do Sudoeste - a Pousada de
Juventude de Almograve fica perto de uma série de praias,
incluídas no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa
Vicentina, que reúnem todas as condições para a prática de surf,
bodyboard e outros desportos de mar. No Inverno, só precisas de
juntar os amigos e uma viola e/ou uma prancha para que a
animação continue.

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

