
CASAS DO CÔRO
Largo do Côro,
6430-081 Marialva
GPS: 41º 08' 08.3'' N,8º 22' 40.1’’ W

As Casas do Côro são um apelo de granito, à medida do
aconchego Beirão. Têm a história dos pequenos gestos
feitos de força e a paz final dos dias, quando um chapéu
de cansaços se tirava no remate da lida. Diálogo de
pedras, que duraram como o homem, aqui persiste a
história dos pequenos e grandes feitos, enquanto o olharhistória dos pequenos e grandes feitos, enquanto o olhar
nos decifra a memória.

As Casas do Côro são um magnífico conjunto de espaços
onde o conforto da arquitectura moderna se aliou ao
romantismo dos tempos passados, de modo a
proporcionar-lhe uma estada agradável no seio de um
ambiente tranquilo e requintado.



QUARTOS
31 quartos e suites com um, dois ou três
quartos, distribuídos por 21 edifícios
totalmente autónomos.
Com uma mistura elegante de mobiliário
moderno e decoração do velho mundo, cada
unidade oferece uma vista sobre as casas
históricas de Marialva. Alguns também
incluem uma kitchenette bem equipada e
uma sala de estar com lareira.

ACTIVIDADES IN
A unidade tem uma grande piscina, a sua
própria capela, uma horta biológica, um Spa
Ecológico Eco Friendly, Cooking lessons e
aluguer de bicicletas eléctricas.

ACTIVIDADES OUT
Existe um leque diversificado de activídades
disponíveis, tais como Passeios de Barco,

GASTRONOMIA
Os hóspedes podem desfrutar de bolos
caseiros, pão fresco e sumos frescos durante
o pequeno-almoço. O jantar das Casas Do
Coro é composto por uma refeição de 4
pratos e uma selecção de vinhos,
juntamente com um buffet de sobremesas. O
jantar deve ser reservado com antecedência.

disponíveis, tais como Passeios de Barco,
passeios de Comboio, visitas às Aldeias
Históricas envolventes, visita ao Museu do
Côa e ao Museu do Sitio da Ervamoira,
Picnics, Caminhadas noturnas, Passeios de
camionete ao pôr do sol pelas vinhas etc…


