Alojamento
Alentejo
Alcácer do Sal
Casa do Sossego
Alojamento Local
Morada: 7580-321 Alcácer do Sal
Telefone: +351 962 046 060
E-mail: mrarsenio@gmail.com Website:
http://www.homeaway.pt/arrendamento-ferias/p1055058
Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Televisão no quarto;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 2; Número de quartos : 1; Gay Friendly;
Número de quartos com casa de banho privativa; Cozinha;
Terraço; Quartos múltiplos;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Tarifas “All inclusive”;
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Parcial; Entrada Acessível:
Parcial; Circulação acessível no espaço interior: Parcial;

Pequena moradia T1 na aldeia de Montevil, entre Alcácer do Sal
e Comporta, a 10 minutos de carro da praia. A casa tem uma
cama de casal e um sofá cama onde podem dormir 2 adultos.
Tem ainda um terraço fechado com portas de vidro com um sofá
cama, um jardim relvado com barbecue, uma casa de banho e
cozinha equipada mas sem máquinas de lavar.

Évora
Patinha Inn
Alojamento Local
Morada: Rua Mercadores nº 85 A7000-132 Évora
Telefone: +351 266 706 625
E-mail: hello.patinha@hotmail.com Website:
https://www.patinha.pt
Horários:
Segunda-feira a Domingo
Abertura às 8.30h
Encerramento às 22.00h
Check-in das 14.00h às 22.00h;
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 13; Número de quartos:
5; Acesso à internet; Ar condicionado central; Gay Friendly;
Smokefree; Número de quartos com casa de banho privativa: 2;
Cozinha; Pequeno almoço; Terraço; Quartos múltiplos;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Acesso Internet no quarto; Quarto
com aquecimento;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários; Bike Friendly;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
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"Dentro do centro histórico de Évora, o Patinha Inn é o local
indicado para repousar e conviver. Ideal para casais e famílias,
este espaço foi pensado enquanto base para uma estadia
citadina curta ou até mesmo para situações de acomodações
temporárias de longa duração.
Fundada numa antiga casa de família, com origens no Séc. XIX, a
casa foi reformada mantendo a traça original, os elementos
arquitetónicos e materiais de construção da época. A antiga casa
conserva ainda os tetos abobados, os azulejos azuis e brancos
na zona do cozinha e parte do mobiliário também foi mantido. A
decoração deste espaço inspirou-se na região do Alentejo,
combinando peças e motivos tradicionais com uma interpretação
contemporânea.
As tipologias de espaços dividem-se em: quartos, casas de
banho, áreas comuns, sala, terraço e por fim a cozinha. No que
toca aos quartos este dispõe de 6 diferentes tipologias de
quartos, que diferem essencialmente no nível de privacidade. Os
quartos variam entre quarto familiar com casa de banho
privativa, quartos duplos e individuais com casas de banho
privativas ou partilhadas e um dormitório feminino com casa de
banho também partilhada.
Com um terraço encantador, o Patinha INN disponibiliza quartos
em Évora, a 500 metros da Catedral e do Templo Romano. Esta
propriedade fica perto de atracções como Capela dos Ossos e
Praça do Giraldo. O acesso Wi-Fi é gratuito.
No Patinha INN todos os hóspedes poderão desfrutar de um filme
na acolhedora sala de estar, tomar um copo de vinho no terraço
e desfrutar da pitoresca cozinha partilhada. Os quartos
beneficiam ainda de ar condicionado e alguns de uma varanda.
É servido diariamente no Patinha INN um buffet de pequenoalmoço. "

Grândola
Quinta no Campo
Alojamento Local
Morada: 7570-777 Santa Margarida da Serra / Grândola
Telefone: +351 962 817 357
E-mail: mail@nocampo.com Website:
https://www.nocampo.com
Acessos:
Parque de estacionamento; Bike Friendly;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 3; Número de quartos: 2; Acesso à internet;
Gay Friendly; Smokefree; Cacifos; Cozinha; Terraço;
Serviços e equipamentos no quarto:
Acesso Internet no quarto; Quarto com aquecimento;
Pagamentos:
Tarifas “All inclusive”;
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;
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Odemira
Casa dos Bicos
Alojamento Local
Morada: Rua António Mateus Alves, Monte dos Cortes
7630-711 Bicos - Odemira
Telefone: +351 936 679 306
E-mail: cortes07@sapo.pt Website:
https://casadosbicos.weebly.com
Acessos:
Parque de estacionamento; Bike Friendly;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 3; Número de quartos: 2; Gay Friendly;
Cozinha; Terraço;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
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;

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.

Reguengos de Monsaraz
Solar de Alqueva
Alojamento Local
Morada: Rua São Marcos do Campo, 22 A, 7200-377
Reguengos de Monsaraz
Telefone: +351 266 502 105 Fax: +351 266 501 753
E-mail: info@solardealqueva.pt Website:
http://www.solardealqueva.pt
Horários:
Receção 24h;
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 42; Número de quartos:
24; Acesso à internet; Ar condicionado central; Piscina; Gay
Friendly; Número de quartos com casa de banho privativa: 24;
Pequeno almoço;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Serviço de Transfer;
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Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Telefone no quarto; Televisão no
quarto; Acesso Internet no quarto; Quarto com aquecimento;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Percurso
acessível até à entrada: Total; Entrada Acessível: Total; Área de
receção adaptada a pessoas com necessidades especiais;
Circulação acessível no espaço interior: Parcial; Acessibilidade a
áreas/serviços: Quartos, Piscina; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

Alojamentos de qualidade no coração da cidade de Reguengos
de Monsaraz

Santarém
Casa do Mundo
Alojamento Local
Morada: Estrada das Milharicas, 8

2040-053 Rio Maior

Telefone: +351 10939661331
E-mail: casadomundo@outlook.com Website:
http://www.casadomundo.wixsite.com/portugal
Acessos:
Parque de estacionamento; Serviço de Transfer; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Acesso Internet no quarto; Quarto
com aquecimento;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 3; Número de quartos: 3; Acesso à internet;
Piscina; Gay Friendly; Smokefree; Serviço de lavandaria;
Cozinha; Pequeno almoço; Terraço;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada Acessível: Total;
Acessibilidade a áreas/serviços: Piscina;

O conforto da simplicidade

Sines
Ana´s Apartments
Alojamento Local
Morada: Rua Serpa Pinto, 387520-241 Sines
Telefone: +351 918 200 746
E-mail: anasapartments@outlook.com
Horários:
Segunda a Sábado: 09:00 ás 19:00H;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Telefone no quarto; Televisão no
quarto; Acesso Internet no quarto; Quarto com aquecimento;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 3; Número de quartos: 3; Acesso à internet;
Ar condicionado central; Gay Friendly; Serviço de lavandaria;
Número de quartos com casa de banho privativa: 3; Cozinha;
Terraço; Quartos múltiplos: 2;
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Pagamentos:
Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Parcial; Entrada Acessível:
Parcial;

Ana´s Apartments situa-se num ambiente único e surpreendente
entre o Oceano Atlântico, o Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina. Num magnífico enquadramento
natural é o lugar perfeito para aproveitar umas férias em família
ou desfrutar de momentos românticos com a sua cara-metade.
Apartamentos de diferentes tipologias, com uma localização
privilegiada e junto à praia, são a opção perfeita para quem
pretende descobrir a zona histórica, com bares, lojas e
restaurantes num ambiente tranquilo.
Aproveite ainda toda a envolvência com a natureza e pratique
inúmeras atividades ao ar livre. Faça passeios de barco, a pé, de
bicicleta ou a cavalo. Visite a ilha do pessegueiro, a residência
onde nasceu Vasco da Gama ou experimente a selva em pleno
Alentejo no Badoca Park.
Sines é o lugar perfeito para usufruir do mar e para os amantes
de surf, windsurf, bodyboard e pesca.
Aprenda vela, caiaque, mergulhe e observe a biodiversidade
marinha ou disfrute do pôr-do-sol numa praia deserta.
Durante o processo de reserva estamos disponíveis para
esclarecer as suas questões e providenciar-lhe toda a
informação adicional que necessite.
http://anas-apartments-pt.book.direct/
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