Solares de Portugal - Villa das Rosas
SOBRE

Solares de Portugal - Villa das Rosas
Turismo de Habitação
Tipo de Alojamento
Bem-vindo a Sintra!
A Villa das Rosas é uma pequena quinta no centro de Sintra, com 3500 m2 de área. A sua edificação data do séc. XIX
e mantém o espírito da época, ao mesmo tempo que garante o conforto e as condições necessárias para uma
exploração turística moderna que oferece uma estadia agradável durante todo o ano. A quinta foi totalmente
recuperada, mantendo o mesmo charme e a delicadeza da traça original no interior da casa, no jardim e nos
recantos exteriores. Esperemos que possam desfrutar plenamente de toda a beleza natural de Sintra - Património
Mundial da UNESCO desde 1992, e conhecida pelos seus extensos espaços verdes e monumentos históricos
imponentes.
Contactos

Telefone:

Rua António Cunha, nº 2 e 4
2710-531 Sintra
+351 21 910 08 60; +351 258 93 17 50; +351 96 827 23 35

Fax:

+351 258 93 13 20

E-mail:

rosas@solaresdeportugal.pt villadasrosas.sintra@gmail.com

Website:

http://www.solaresdeportugal.pt/PT/solar.php?casaid=143 http://www.villadasrosas.com/

Morada:

Caraterísticas e Serviços
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Aquecimento central
Parque de estacionamento
Número de camas: 16
Número de quartos: 5
Número de suites
Quartos duplos com casa de banho: 5
Quartos na casa principal: 5
Piscina
Quartos em anexo
Área reservada a fumadores
Ar condicionado central
Quartos individuais com casa de banho
Aceita animais de estimação

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

1/2

Serviços e equipamentos no quarto
Secador de cabelo no quarto
Acesso Internet no quarto
Quarto com aquecimento
Ar condicionado no quarto
Televisão no quarto
Telefone no quarto
Cofre no quarto

Horários
Horário do pequeno-almoço: 08h30 - 10h30
Horário do room-service: 10h30 - 13h00

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviários

Pagamentos
Aceita cartões de crédito
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)

Outras Informações
Registo nº: 3381
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