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Casas do Moinho | Turismo de Aldeia. Um sonho, um pensamento, um projecto, uma obra. É isto que
queremos partilhar consigo. Após vários anos a usufruir do descanso que este local proporciona, de
uma natureza com características únicas e praias inesquecíveis, decidimos partilhar um pouco do
melhor de Portugal.
Foram várias as viagens por este Mundo, continentes,raças, povos, culturas, paisagens e
experiências vividas, que nos permitiram acreditar e concretizar este projecto. (adsbygoogle =
window.adsbygoogle || []).push({});

Disponibilizamos 8 casas típicas da antiga aldeia de Odeceixe para que possa descansar, com a
promessa de encontrar um novo conceito de receber. Em família, a dois ou a sós,
proporcionamos-lhe óptimas condições para um descanso de acordo com o seus objectivos: calmo e
tranquilo ou activo e explorador.
As nossas casas, localizadas junto ao Moinho de Vento de Odeceixe, estão prontas a proporcionar
aos seus convidados e clientes a experiência de passar um ou mais dias numa antiga aldeia de
Portugal, num conceito muito próprio e único de proximidade e vivência local.
Sendo um Turismo de Aldeia as suas casas, dispersas pela antiga aldeia, conservam esse espírito
típico de um pequeno lugar. No entanto, o interior das habitações oferece todo o conforto e
bem-estar que se desejam nos nossos dias. A paisagem, o ambiente e o espírito de aldeia convidam
a férias e ao descanso.
Distribuídas por 4 núcleos, as Casas do Moinho dispõem de 5 Casas/Suíte Duplas, junto ao núcleo
principal, onde também ficam as zonas comuns (Recepção, Sala de Pequenos Almoços e Piscina),
mais 3 Casas/Suite Dupla com Mezanino, a apenas 150 metros das zonas comuns, 1 Suite Júnior, a
apenas 50 metros das zonas comuns, e os 6 Quartos Duplos, a 200 metros das zonas comuns.
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Junte-se a nós e venha viver para a Aldeia, onde o tempo passa devagar, bem longe do frenético
movimento do seu quotidiano.
Contactos
Rua 25 de Abril, 113/115, Aldeia Nova do Concelho (junto ao moinho) 8670-320 Odeceixe - Aljezur
Tel. +351 282 949 266 | Fax +351 282 949 100 | Telm. +351 912 203 001/ +351 917 532 770
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