Chalet da Condessa d´Edla
OVER
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Dit chalet werd grondig gerestaureerd na een brand die het gedeeltelijk vernielde. Het gebouw dat herinnert aan een
van de grootste Portugese liefdesgeschiedenissen werd opengesteld voor het publiek. Het chalet staat op het
programma bij een bezoek aan de monumenten van het Parque da Pena, in het gebergte Serra de Sintra, het eerste
cultuurlandschap dat door Unesco als werelderfgoed is erkend.
Het werd gebouwd naar het voorbeeld van de bekende houten chalets uit de Alpen die tijdens de tweede helft van
de 20e eeuw in Europa in de mode waren. De echtgenoot van de koningin, D. Fernando II, liet het bouwen voor
gravin Condessa d’Edla, een operazangeres waar hij verliefd op was geworden en met wie hij in 1869, 16 jaar na de
dood van koningin D. Maria II, is getrouwd.
Het gebouw dat sterk is beïnvloed door de romantische geest van die tijd, is volledig versierd met
muurschilderingen. Op de stijlen van de deuren, ramen en ronde vensters is kurk een van de meest expressieve
sierelementen. Opvallend is het typische balkon dat volledig rond de bovenverdieping loopt. Het interieur is rijkelijk
versierd met pleisterwerk, fresco's, ingelegd koperwerk en kurk.
In de tuinen rond het chalet, verzamelden D. Fernando en de gravin van Edla, zoals gebruikelijk was in die tijd,
bomen en planten van over de hele wereld. We verwijzen hierbij in het bijzonder naar de Feteira da Condessa, een
van de meest exotische plaatsen in de tuin. Hier werden zorgvuldig boomvarens uit Australië en Nieuw-Zeeland
aangebracht om een romantische sfeer vol dramatiek te creëren.
De restauratie is in 2007 begonnen dankzij EER-subsidies en met de steun van het Portugese overheidsorgaan voor
Toerisme en het Operationeel Programma Milieu. Het chalet werd in zijn oorspronkelijke staat hersteld en vormt
samen met de omringende tuin een nieuwe toeristische attractie voor het Parque da Pena.
Contactgegevens
Estrada da Pena 2710-609 Sintra
+351 21 923 73 00
Telefoon:
+351 21 923 73 50
Fax:
E-mail:

info@parquesdesintra.pt

Website:

http://www.parquesdesintra.pt
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Kenmerken en diensten
Excursies mit Gids

Openingstijden
Winter (25 Oktober - 1 Maart): 10:00-18:00 (laatste toegang 17:00);&nbsp;Zomer (2 Maart - 24 Oktober) 9:30-20:00
(laatste toegang&nbsp;19:00).

Toegankelijkheid
Rolstoelvriendelijk
Gereserveerde parkeerplaatsen
Route toegankelijk tot aan de ingang
Totaal
Ingang toegankelijk
Totaal
Ontvangstruimte voor personen met bijzondere behoeften
Binnenruimte toegankelijk
Gedeeltelijk
Toegankelijkheid tot ruimtes/diensten
Gehandicaptenvoorzieningen
Geschikt voor de ontvangst van
Auditieve handicap
Motorische handicap
Ondersteunende producten / diensten beschikbaar
Auditieve handicap
Motorische handicap

Andere informatie

Er zijn rondleidingen op afspraak mogelijk voor personen met bijzondere behoeften.
Het Parque da Pena is toegankelijk voor toeristen en beschikt over verschillende hulpmiddelen voor mensen met
beperkte mobiliteit zoals het Swiss-trac-systeem om aan een manuele rolstoel vast te maken. Er is ook een
toegankelijke elektrische bus die u naar de verschillende toeristische attracties brengt.
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