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Casa Rural El Rincón de Jara
+34 963 463 426
reservas@elrincondejara.com [2]
El Rincón de Jara [3]
Offer description:
El Rincón de Jara [4] és la casa rural somiada per descansar en família o amb amics en un
emplaçament natural allunyat del rebombori. Està situada a la ciutat històrica de Caudiel,
aproximadament a 20 quilòmetres de Segorbe, pensada per a transportar els inquilins a la
calma d?un lloc de quietud, rodejat també per un poble hospitalari i de pau.

La casa ofereix aparcament gratuït, es compon de 4 habitacions equipades amb bany
individual, zones comunes ? entre elles una terrassa i un jardí -, disposa de totes les
comoditats i, per últim i principalment, compta amb un desitjat jacuzzi en forma de bambolla
totes les preocupacions.
En acabar les estades tots els seus clients coincideixen en una cosa: la seua visita ha estat
ideal. Per totes les comoditats de la casa, per l'atenció oferida per la direcció de l'establiment,
pel seu entorn...
Aquí t?esperen infinitat de possibilitats perquè tota la família gaudisca de la natura. Rutes per
gaudir d'un dia de senderisme o eixir amb la bicicleta. I festes com la de San Antón, la Fira de
la Cirera o les festes patronals, que se celebren al setembre.
Caudiel [5]és un municipi de Castelló, enllaç entre la Serra d?Espina i la Serra d?Espadà.
Compta amb llocs amb molt de valor ecològic, com la Cabaira, la Figuera o les Pedreres del
Gullirno. Altres llocs d'interés són el Parc de la Torre del Molí i el Parc de l'Esquerda i Barranc
de Juesas, zones naturals i d'esbarjo en els quals es poden presenciar els diferents
ecosistemes de la Comunitat.
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