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A Casa dos Galegos é um alojamento local de qualidade para descansar, desfrutar da zona de
Marvão e descobrir o Alto Alentejo.
É uma casa de campo antiga, tipicamente norte-alentejana, recuperada com simplicidade, conforto e
sofisticação. Uma suite principal com casa-de-banho integrada. Uma área comum com sala de estar,
lareira, zona de refeições, pequena cozinha equipada (frigorífico, microondas, vitrocerâmica) com
sofá-cama para 1 ou 2 pessoas. Varandas, terraço, jardim, barbecue e piscina privada com água
natural de nascente, tratada.Tranquilidade, descanso, conforto, privacidade, segurança e
proximidade são o lema da Casa dos Galegos. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Existem restaurantes com comida tradicional alentejana e piscinas recreativas a 5 kms / minutos.
Pão alentejano e bolos cozidos em forno de lenha, todos os dias (excepto sábados), a 3 kms / 5
minutos (Porto da Espada). Marvão a 10 kms / minutos. Castelo de Vide a 10 kms / minutos.
Permite passeios a pé, de bicicleta e de carro. Paisagens peculiares, inseridas no Parque Natural da
Serra de São Mamede. Zona de campo e de montanha. Barragens (Apartadura e Póvoa). Turismo de
natureza. Trekking, canoagem, percursos pedestres, birdwatching (ofertas diferentes disponíveis
todo o ano).
Feiras e certames, festivais gastronómicos e culturais e festas populares.
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A ver: Cidade romana antiga de Ammaia. Castelo de Marvão e de Castelo de Vide. Menir da Meada
(monumento megalítico). Valência de Alcântara. Feira da Castanha (Novembro). Passeios a pé à
antiga aldeia raiana de Galegos, inserida na Rota do Contrabando.
Contactos
Casa dos Galegos, Galegos, 7330-075 Marvão
Tel: 245964007 | email:
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