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Hotel Masía Durbá
Hotel Masía Durbá
Turismo rural, gastronomía, ecoturismo, turismo cultural,
ocio y diversión
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Offer description:
En un enclavament excepcional entre els parcs naturals de les serres d?Espadà i Calderona i
a escassos metres del riu Palancia, ens espera la Masia Durbá. La tranquil·litat d'un monestir
i totes les fantasies del ?luxe asiàtic?.

Masia Durbá [4] és una edificació del S. XVIII assentada sobre els vestigis d'una vila romana
que presidix una finca rural de 23 hectàrees quallada d'ametlers i garroferes. La restauració
realitzada ha tret a la llum la seua impressionant bellesa.
Si el nostre objectiu és fugir de la voràgine de la ciutat a la recerca d'experiències delicades,
quasi oníriques, que suposen una vertadera evasió i un esbarjo per a l'ànima, Masia Durbáés
la destinació perfecta.
En les habitacions, la teca, el tamarinde, el palissandre o l'acàcia, s'alternen amb marbres i
pedres naturals portades des d'orient en una acurada decoració amb mobles colonials, d'estil
oriental, i amb autèntiques antiguitats de l'Índia o Java. L'hotel consta de deu habitacions i el
restaurant, que circumda el pati enclaustrat, suposa una magnífica posada en escena per a
presentar els plats que prepara diàriament la cuina de la masia. Destaca el seu toc personal,
d'autor, però sense deixar de costat receptes tradicionals com els arrossos de la terra i les
carns a la brasa. A la nit o mentre esperes el capvespre, el pati constituix el marc perfecte per
a còctels i romàntics sopars.
Optional services:
Castellnovo [5] és un xicotet municipi de Castelló, de carrers estrets, de sabor morú, els noms
del qual ens recorden el seu passat àrab. Presidix el municipi el Castell de Castellnovo o de
Beatriz de Borja, declarat Bé d'Interés Cultural, d'origen romà i que va ser restaurat pels
moriscs.
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