Solar Dom Silvestre
SOBRE
Solar Dom Silvestre
Tipo de Alojamento

Turismo de Habitação

"Silvestre Fernandez Leiton mandou fazer esta obra no ano 1616”, é a inscrição gravada por baixo da pedra de
armas do solar. Este solar - localizado na Aldeia Histórica de Castelo Novo, que por sua vez se encontra aninhada na
encosta sul da serra da Gardunha - proporciona um ambiente de tradição, de conforto moderno e de hospitalidade
acolhedora. A casa apresenta uma harmoniosa e requintada decoração que conjuga os estilos tradicional e
contemporâneo, e é constituída por três quartos duplos, uma suite, um amplo apartamento tipo T1, sala de jantar,
sala de estar, sala de TV/biblioteca, sala de jogos ou de reuniões e pequena sala de exercício fisico.
Contactos

Telefone:

Rua da Misericórdia, Rua da Bica, Largo da Bica
6230-160 Castelo Novo
+351 96 729 46 64

Fax:

+351 275 901 049

E-mail:

geral@sds-pt.eu

Website:

http://www.sds-pt.eu

Morada:

Caraterísticas e Serviços
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Aquecimento central
Parque de estacionamento
Sala de televisão / vídeo
Sala de jogos
Número de camas: 10
Número de quartos: 3
Número de suites: 2
Ar condicionado central
Ginásio

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

Horários
Horário do pequeno-almoço: 08h00 - 10h30
Horário do room-service: 09h00 - 16h00

Acessos
Terminais ferroviários
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Pagamentos
Aceita Travellers Cheques
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Outras Informações
Facebook e Twiter - Solar Dom Silvestre - A casa é constituída por três quartos duplos, uma suite, um amplo
apartamento tipo T1, sala de jantar, sala de estar, sala de TV/biblioteca, sala de jogos ou de reuniões, pequena sala
de exercício fisico.
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