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Een goed verscholen geheim, in het 
hart van de Algarve.  
In een prachtige zuiderse tuin, vindt 
u deze oase van charme en rust, op 
wandelafstand van de mooie strandjes 
in de vissersbaai van 
Senhora da Rocha.  
Ideaal gelegen om de hele Algarve te 
ontdekken, het jaar rond. 

In dit unieke charmehotel wordt u 
verwend met een individuele service, 
een warm en professioneel onthaal, 
persoonlijke aandacht van uw 
gastheer en gastvrouw.  U verblijft 
hier in stijl, elegantie, luxe en comfort.  

In Casa Bela Moura komt u om te 
genieten, tot rust te komen en te 
onthaasten.  U vindt hier een thuis, 
ver weg van huis. 



U wordt verwend met een lekker 
ontbijt, mooie kamers, een zalige 
douche, een verwarmd  zwembad 
met bubbelbad en zoveel meer.  
Wat een heerlijke vakantie.

BoaNoite Conforto



Casa Bela Moura beschikt over 
smaakvol ingerichte kamers, elk 
in zijn eigen stijl, om aan ieders 
behoefte te kunnen voldoen.
De kamers zijn voorzien van 
alle modern comfort: en-suite 
badkamer met douche (of ligbad) 
en haardroger, individueel bediende 
airconditioning/verwarming, 
kleurentelevisie met satelliet-
aansluiting, DVD en CD-speler, een 
kleine safe en een goed gevulde 
minibar.

Er is tevens een suite of 
familiekamer,
Hier beschik je over een aangenaam 
salon met TV en DVD, een 
praktische keuken met eethoek, 
een prive-terras met zicht op 
het zwembad, een romantische 
slaapkamer en een ruime badkamer.

Lu
xu

ry
 &

 C
om

fo
rt

“H
om

e 
aw

ay
 fr

om
 h

om
e”



Some of the most beautiful beaches of the world Some of the most beautiful beaches of the world

Some of the most beautiful beaches of the world Some of the most beautiful beaches of the world



Casa Bela Moura biedt een unieke 
combinatie van hedendaags comfort in een 
rustig kader.

De Belgische eigenaars Christophe en 
Sofie staan garant voor een onvergetelijke 
vakantie door hun zeer persoonlijke 
service en authentieke gastvrijheid in een 
ongedwongen sfeer.

Een ideaal verblijfsadres of een goede 
uitvalsbasis om de hele Algarve te 
verkennen, want hier vindt u meer dan 
alleen maar zon, zee en strand... 

“Gastvrijheid sinds 1984”
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Casa Bela Moura
Casa Bela Moura

Estrada de Porches I Alporchinhos I 8400 - 450 Porches I Algarve I Portugal
T (+351) 282 313422                                 e-mail: info@casabelamoura.com
www.casabelamoura.com                               GPS: 37°06’25” N 8°23’07” Wto
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