Casa O Casal
SOBRE
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Localizada no sopé da Serra de Aire, esta casa de Turismo Rural tem uma posição privilegiada, entre o Parque
Natural das Serras de Aire e Candeeiros e o Santuário de Fátima.
A meio caminho entre o Tejo e o Litoral Oeste, esta área serrana encerra paisagens naturais de inegável beleza,
desde a paisagem imponente das serras calcáreas às inesqueciveis formas do mundo subterrâneo.
Esta unidade turística em espaço rural, alia as condições de conforto e envolvente natural privilegiada, à fácil
acessibilidade a partir das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto através da autoestrada A1, com saídas em Fátima
(a norte) e Torres Vedras (a sul).
Nesta região pode encontrar pontos de interesse tão diversificados como as grutas do maciço calcário (Mira D'Aire),
Santo António, Alvados, Peno e Almonda) e ainda locais de interesse histórico-cultural num raio de 50 km, como
Alcobaça, Batalha, Leiria, Ourém e Tomar.
Pode ainda saborear a boa gastronomia local, e apreciar a riqueza do artesanato desta região, com destaque para os
tapetes e as mantas de retalhos (Minde e Mira de Aire)
Esta casa, amntendo o carácter genuíno da sua arquitectura, proporcionar-lhe-á uma estadia agradável, com o
conforto necessário ao repouso desejado. Dispõe de sala de estar/jantar com lareira, 6 quartos duplos com casa de
banho privativa, televisão e terminal de telefone. Um pátio e jardim exterior com espaços aprazíveis, complementam
esta unidade. Em instalações anexas pode ainda disfrutar de um bom convívio no Bar.
Contactos
Estrada Coelho Prazeres - Casal Farto 2495 - 352 FÁTIMA
249521562
Telefone:
249521780
Fax:
E-mail:

ocasal@iol.pt

Website:

http://www.ocasal.com

Caraterísticas e Serviços
Número de camas: 10
Número de quartos: 5
Quartos duplos com casa de banho: 5
Quartos na casa principal: 5
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