ODETUR LDA
RUA DO RIO 21 –ODECEIXE 8670 – 320 ODECEIXE
T: (+351) 282-947123 91-7239142
Email info@odetur.com
Site www.odetur.com
Atividade: ALOJAMENTO E RESTAURAÇAO
Volume de negócios: 180.000 €
Volume de negócios internacional: 100.000€
1 DESCRIÇÃO
A Odetur localiza-se em Odeceixe , concelho de Aljezur,Algarve, em pleno coraçao do Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina , mesmo no centro da Rota Vicentina , sendo uma empresa do
ramo hoteleiro e restauração , com varias unidades de alojamento :
D.MARIA –BED & BREAKFAST/ CASA ANTIGA/ APART. CANAL DA AGUA/ ODECEIXE BEACH APPARTEMENTS
E unidades de restauração e bebidas :
PASTELARIA / RESTAURANTE “ QUINTAL DOS SABORES “/ VARZEA LOUNGE By QUINTAL

2 CARATERIZAÇAO DAS UNIDADES
D.MARIA – BED & BREAKFAST O D.MARIA e uma unidade de alojamento composta por 13 quartos ,(
sendo que brevemente serão 20 quartos) , com as seguintes características : 7 quartos casal; 2 – quartos
twins; 4 quartos triplos / twins / casal; wc; tv; wifi; varandas / terraços; pequeno almoço / meia pensão;
garagem bicicletas; lavandaria; serviço transfer bagagens / bicicletas.
CASA ANTIGA A Casa Antiga localiza-se no centro da vila sendo uma das casas mais antigas da vila que foi
totalmente renovada e recuperada em 2011 possuindo 6 quartos com as seguintes carateristicas: 5
quartos duplos; 1 quarto triplo; wc; tv; wifi; sala de estar c/ lareira; pequeno almoço/meia pensão;
garagem bicicletas; lavandaria; serviço transfer /bagagens.
APARTAMENTOS CANAL DA AGUA Os Apartamentos do Canal localizam-se em ambiente rural entre a
vila de Odeceixe e a praia , junto ao canal de rega , no percurso histórico e circular da Rota Vicentina ,
junto a vila de Odeceixe, compostos por 11 apartamentos com as seguintes características : 9
apartamentos tipologia T1; 2 apartamentos tipologia T2; aquecimento / lareira; wifi; pequeno almoço /
meia pensão; garagem bicicletas ; transfer bagagens / bicicletas; lavandaria.
ODECEIXE BEACH APPARTEMENTS Localizados na praia de Odeceixe , uma das praias mais bonitas de
Portugal ( Melhor Praia de Arribas – 2012) são constituídos por 2 apartamentos t1 : Apartamento River e
Apartamento Beach.
Como actividades suplementar existe a possibilidade de usufruir na praia de varias actividades: SURF;
PADDLE; CANNOING

RESTAURANTE / PASTELARIA – “ QUINTAL DOS SABORES “ Localiza-se no centro da vila junto as unidades
D.MARIA e CASA ANTIGA , com uma excelente esplanada, grelhador, onde são servidos pratos típicos da
região , sendo que os legumes e hortícolas são oriundos de uma exploração agricola dos proprietarios da
Odetur e o peixe e as carnes são adquiridas nos fornecedores locais , para garantir uma melhor qualidade.
“ VARZEA LOUNGE by QUINTAL “ Espaço construído em 2017 , localizado junto a varzea e rio , ambiente
calmo , tranquilo e relaxante , ideal para uma bebida antes ou depois de uma caminhada ou passeio de
bicicleta , : musica; ambiente; bar; gelataria.

3 LOCALIZAÇAO
Odeceixe esta no centro da ROTA VICENTINA , sendo nesta localidade que se iniciam e terminam vários
trilhos/percursos:
Trilho/ Caminho dos Pescadores:
Trilho/ Caminho Historico:
e Aljezur – Odeceixe;

Odeceixe – Zambujeira e

Zambujeira – Odeceixe;

Odeceixe – São Teotonio e São Teotonio – Odeceixe;

Odeceixe – Aljezur

Circular Odeceixe;
Em construção + trilhos/ percusrsos circulares históricos junto a Odeceixe ( 2018).
Como localização privilegiada a semelhança de outros clientes , que nos preferiram , e possível ficar aqui
alojado mais do que 1 noite em Odeceixe ,e efectuarem a deslocação por autocarro , táxi , transfer ou nos
pedindo apoio , para evitar andar todos os dias com bagagem ou mochila .

4 SERVIÇOS
Alem do serviço de alojamento e restauração que oferecemos , disponibilizamos também apoio logístico
no local, transfer de bagagens e bicicletas, sugestões de locais para visitaçao , experiencias agrícolas e
culturais, ao longo da Rota Vicentina.

5 EXPERIENCIA
São já vários operadores turísticos oriundos de Espanha, França , Belgica , Alemanha, Italia , Reino Unido,
Dinamarca, que são nossos parceiros pela nossa qualidade de trabalho, capacidade de oferta e
experiencia .
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