Retiro da Avó Lídia
SOBRE
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Casas de Campo

O Retiro da Avó Lídia oferece-lhe estadias com assinatura.
Quarto "Charme" - A tradição expressa pela personalidade e requinte.
Quarto "Refúgio" - Ambiente criado para uma noite reconfortante e revigorante.
Situada em pleno Parque Natural Serra Daire e Candeeiros, o Retiro da avó Lídia criou programas que são mais que
mero alojamento, são o promover do contacto com as tradições, as atividades rurais típicas, o património
arquitetónico e natural da região.
O Retiro da avó Lídia é uma casa agrícola de 1930 que foi reconstruída mantendo as caraterísticas arquitetónicas da
região e praticando uma construção sustentável e amiga do ambiente.
Temos ao seu dispor 4 quartos duplos, todos eles suites, com ar condicionado e internet.
A cozinha está totalmente equipada, e possui forno a lenha tradicional.
Servem-se pequenos almoços, almoços e jantares.
Na sala de estar, equipada com TV plasma, manteve-se a lareira tradicional, assim como a pedra das paredes. No
exterior, os aromas das flores do jardim ajudam a relaxar, enquanto preguiça no alpendre.
Na horta biológica poderá familiarizar-se com um tipo de produção que respeita a Natureza e que dá origem a
vegetais mais saborosos – terá, mesmo, oportunidade de saborear os produtos da época.
Poderá fazer o seu churrasco ao ar livre, e usufruir da vista para a eira.
O Retiro da avó Lídia dispõem de parque estacionamento privado. São admitidos animais. Para complementar a sua
estadia, o Retiro da avó Lídia organiza algumas atividades: Passeios pedestres, Percursos de burro e de cavalo,
provas de vinho, degustações de produtos regionais, cicloturismo, BTT, visitas organizadas às grutas da região,
Cursos e oficinas, fabrico de folar e pão, entre outras.
Contactos
Rua das Balseiras, nº19 2480-215 Mendiga
+351 93 371 16 40 - 93 844 46 02
Telefone:
+351 244 450 348
Fax:
E-mail:

avolidia@yahoo.com

Website:

http://avolidia.tk

Caraterísticas e Serviços
Número de camas: 6
Número de quartos: 4
Quartos duplos com casa de banho: 4
Quartos na casa principal: 4
Sala de televisão vídeo
Ar condicionado central
Número de suites: 4
Acesso à internet
Aceita animais de estimação

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Ar condicionado no quarto
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Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Terminais ferroviários

Acessibilidade
Pagamentos
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Outras Informações
Registo: 1548
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