Casa da Piedade
SOBRE
Casa da Piedade
Tipo de Alojamento

Turismo de Habitação

A Casa da Piedade é uma casa tradicional madeirense com vertente de turismo rural. Encontra-se situada numa das
melhores zonas da vila de São Vicente, mais precisamente na costa norte da Ilha da Madeira.
A casa possui jardins onde pode desfrutar as suas férias com uma vista sobre a montanha com óptima exposição
solar e no inverno pode aproveitar para descansar junto à lareira.
A cozinha da casa e o churrasco ao ar livre estão sempre à disposição dos visitantes para poderem confecionar as
próprias refeições.
A nossa História
Sob a vigília da Capelinha de Nossa Senhora de Fátima em São Vicente, que segundo os antigos foi construída com a
ajuda do povo da freguesia, encontra-se a Casa da Piedade a qual tira o nome da última senhora que lá habitou.
Esta casa foi edificada no século XVIII e restaurada no ano de 1994 mantendo a sua traça original madeirense, mas
ao mesmo adaptou-se aos tempos modernos para usufruto dos seus hóspedes.
É caracterizada pelo seu ambiente familiar calmo e tranquilo, visto que actualmente se destina ao turismo rural.
A freguesia de São Vicente, sede de concelho, é a mais importante e afamada do norte da Ilha da Madeira.
O centro da vila é uma das localidades mais simpáticas da Madeira.
Neste mesmo local encontra-se o Parque Urbano, que apresenta uma zona verde composta por jardins, lagos e vias
pedonais, que constitui uma agradável zona de lazer.
Em São Vicente também é um chamariz para desportistas. Muitos adeptos de surf disfrutam as ondas propícias a
este desporto.
Esta zona, situada em terreno montanhoso, é caracterizada por vales rasgados por vários cursos de água,
circundados por variadas espécies de flora da Floresta Laurissilva. Também possui um miradouro que permite
observar as magníficas paisagens do norte.
Contactos
Morada:

Sitio do Laranjal - São Vicente - Madeira 9240-031 São Vicente

Telefone:

+351 291 846 042

Fax:

+351 291 846 044

E-mail:

geral@casadapiedade.com

Website:

http://www.casadapiedade.com

Caraterísticas e Serviços
Parque de estacionamento
Número de camas: 14
Número de quartos: 7
Quartos duplos com casa de banho: 7

Serviços e equipamentos no quarto
Televisão no quarto

Horários
Horário do pequeno-almoço: 08h00 - 10h00
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Outras Informações
Check-in: depois das 14h00 às 18h00 Check-out: até às 12h00 NOTA IMPORTANTE: Agradecemos a vossa informação
da hora prevista de chegada!!!Registo nº: 3816
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