
eventos@casabranca-tavira.com

SÍTIO DO PREGO
N270, 3924A, TAVIRA,

8800-510
 

Located in the Algarvian Barrocal, Casa
Branca - turismo rural is based in a property
with 20 000m2 of pure nature, with the sea as
horizon.

Localizada em pleno Barrocal Algarvio,
a Casa Branca - Turismo Rural está
inserida numa propriedade com 20.000m2
de pura natureza, tendo o mar como
horizonte.





12 quartos duplos
12 double bedrooms

 
4 quartos twin

4 twin rooms
 

2 suites
2 suites

 
3 salas multiusos

3 multipurpose rooms
 

Ginásio equipado
Equipped gym

 
Wi Fi gratuito

Free Wi-Fi 
 

Estacionamento gratuito
Free Parking

 
Piscina exterior

Outdoor Pool
 

Área exterior de 20 000m2
Surrounding area of 20 000m2

 
Horta biológica 
Biological garden

the hotel
Hotel





 Casa Branca - Turismo Rural is the

ideal place to hold your event. 

It has 3 multipurpose rooms, two of

them coupled, perfectly equipped and

prepared to receive and hold all kinds

of events, whether they are a business

meeting or a festive event.

The outdoor area, of 20 000m2,

gathers all the conditions to create

the perfect scenery and provide

unforgettable moments to your

guests.

Animation, decoration, catering and

transfers are some of the services that

Casa Branca - Turismo Rural has at

your disposal.

However, if you only wish to hire the

rental of the space(s), this option is

also available.

MEETINGS &
EVENTS

REUNIÕES E
EVENTOS

A Casa Branca - Turismo Rural é o

sitio ideal para realizar o seu

evento.

Possui 3 salas polivalentes, duas

delas acopladas, perfeitamente

equipadas e preparadas para receber

e realizar todo o tipo de

acontecimentos, sejam eles um

encontro de negócios ou um

evento festivo.

A área exterior, de 20 000m2, reúne

todas as condições para criar o

cenário perfeito e proporcionar

momentos inesqueciveis aos seus

convidados.

Animação, decoração, catering e

transfers, são alguns dos serviços

que a Casa Branca - Turismo Rural

tem ao seu dispor.

No entanto, se apenas desejar

contratar o aluguer do(s) espaço(s),

também se encontra disponível tal

opção.



ROOM 1

Capacities

School

Audience

Cocktail

Banquet

Cabaret

U-Table 

Boardroom

75 m2

Sala ajustável Adjustable room

Luz natural Natural light

Wi fi gratuito Free Wi fi 

Climatização Air conditioning

Voltagem - 220 V Voltage - 220 V

Amperes - 16 A Amperes - 16 A

Projetor e tela sob pedido 
Projector and screen on request

34

75

70

60

47

23

19

This room extends to a large outdoor area,
where coffee breaks can be served, or even
continue your meeting/event in another
environment.

Esta sala estende-se a uma zona exterior
ampla, onde se poderão servir os coffee
breaks, ou até mesmo dar continuidade à
sua reunião/evento num outro ambiente.



ROOM 2

Room 1 + 2 in the above image

Capacities

School

Audience

Cocktail

Banquet

Cabaret

U-Table 

Boardroom

16

42

38

31

22

11

9

This room extends to a large outdoor area,
where coffee breaks can be served, or even
continue your meeting/event in another
environment.

Esta sala estende-se a uma zona exterior
ampla, onde se poderão servir os coffee
breaks, ou até mesmo dar continuidade à
sua reunião/evento num outro ambiente.

35 m2

Sala ajustável Adjustable room

Luz natural Natural light

Wi fi gratuito Free Wi fi 

Climatização Air conditioning

Voltagem - 220 V Voltage - 220 V

Amperes - 16 A Amperes - 16 A

Projetor e tela sob pedido 
Projector and screen on request



ROOM 3

Capacities

School

Audience

Cocktail

Banquet

Cabaret

U-Table 

Boardroom

34

75

70

60

47

23

19

75 m2

Sala ajustável Adjustable room

Luz natural Natural light

Wi fi gratuito Free Wi fi 

Climatização Air conditioning

Voltagem - 220 V Voltage - 220 V

Amperes - 16 A Amperes - 16 A

Projetor e tela sob pedido 
Projector and screen on request



Besides the interior
rooms, you will also
find at your disposal
all the surrounding
environment of Casa

Branca - Turismo
Rural, perfectly

adjustable to any
type and nature of

your event

Para além das salas
interiores, também

encontra à sua
disposição toda a

extensão do
ambiente envolvente

da Casa Branca -
Turismo Rural,
perfeitamente

ajustável a qualquer
que seja a tipologia e

natureza do seu
evento































LOCATION AND ACCESS

 
Casa Branca - Turismo Rural is 5 minutes
away from the town center and 15
minutes away from the harbor where you
can take the ferry to Tavira Island and to
the beach. Both distances by car.

The center of Tavira, nearby, has a variety
of popular fish and seafood restaurants,
typical of the region.

Luz de Tavira is a 5-minute drive away.

Faro International Airport is 30 minutes
away.

 
 

LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

A Casa Branca - Turismo Rural fica a 5
minutos do centro da cidade e a 15
minutos do porto onde são feitas as
ligações para a Ilha de Tavira e para a
praia. Ambas as distâncias de carro.

O centro de Tavira, bem nas
proximidades, beneficia de uma
variedade de restaurantes populares de
peixe e marisco, típicos da região. 

A Luz de Tavira está situada a 5 minutos
de carro. 

O Aeroporto Internacional de Faro
encontra-se a 30 minutos.

http://www.casabranca-tavira.com/hotel-directions.html


 
Para mais informações e pedidos de orçamentos, por favor contactar:

For more information and quotations, please contact:
 

eventos@casabranca-tavira.com
918 450 171 - Carolina Lucas Neto

Event Manager Casa Branca - Turismo Rural


