Casa da Ti Lucinda
SOBRE
Casa da Ti Lucinda
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

A Casa da Ti Lucinda é uma pequena unidade de turismo rural, inserida numa quintinha agrícola, com 3 quartos com
cama de casal, 2 casas de banho com banheira, sala de estar, sala de refeições, lareira, cozinha totalmente
equipada, pequena biblioteca. Os quartos, bem como a sala de estar e a sala de refeições, têm decoração atraente,
mobiliário clássico e confortável, televisão e internet. O aquecimento central da Casa é efectuado através de sistema
solar termodinâmico, incluindo o aquecimento de águas. O estacionamento de viaturas é efetuado num espaço
constituído por uma eira tradicional com alpendre. Faz ainda parte da Casa da Ti Lucinda um Anexo de Apoio com
casa de banho, churrasqueira e forno a lenha ao dispor dos nossos hóspedes.
A Casa e o Anexo de Apoio confrontam com um pequeno jardim.
Para passeios a Casa da Ti Lucinda dispõe de três bicicletas. Para pesca, nos dois rios adjacentes à Casa, dispõe de
duas canas de pesca.
A quintinha agrícola onde se insere a Casa da Ti Lucinda pode ser usufruída pelos nossos hóspedes, designadamente
na participação em trabalhos agrícolas e na colheita e utilização de produtos, estando contudo essa usufruição
sujeita a combinação prévia.
Os rios Anços e Ourão moldam o vale que abraça a Casa da Ti Lucinda. A água abundante irriga por gravidade os
campos férteis de uma agricultura de subsistência com práticas tradicionais. São campos ensolarados que florescem
na Primavera, rodeados pelo vizinho maciço da serra de Sicó e por pinhais serpenteados por caminhos perfumados
de alecrim, rosmaninho e urze e, mais além, por praias, locais de cultura e de religiosidade.
Contactos
Morada:

Rua Cal de Gorão, n.º 44 Figueirinha - Redinha 3130 - 527 Soure

Telefone:

+351 236 912 183; 93 646 10 56

Fax:

+351 236 912 183

E-mail:

geral@casadatilucinda.com

Website:

www.casadatilucinda.com

Caraterísticas e Serviços
Piscina
Numero de camas: 3
Numero de quartos: 3
Quartos duplos com casa de banho: 3
Quartos na casa principal: 3
Parque de estacionamento
Aquecimento central
Bar
Preco indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Televisao no quarto
Acesso Internet no quarto

Horários
Horario do pequeno almoco: 08h00 - 09h30
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Horario do room service: 10h00 - 12h00

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviarios

Pagamentos
Aceita cartoes de credito

Outras Informações
2 quartos duplos compartilham a mesma casa de banho; 1 quarto duplo tem 1 casa de banho.
Registo nº: 758
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