Tradicampo – Casas do Pátio
SOBRE
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Casas de Campo

Este conjunto, composto por dois edifícios, situa-se na freguesia de S. Pedro de Nordestinho, na metade oriental do
concelho de Nordeste, ilha de S. Miguel, Açores. É composto por uma casa principal onde residiam os antigos
proprietários (A Casa do Tanque) e por um antigo anexo agrícola, integralmente recuperado e adaptado a habitação
(A Arribana).No exterior, e de uso comum às 2 casas, encontra-se um alpendre com churrasqueira, uma piscina e um
campo de croquete.A Casa do Tanque é composta por dois quartos de cama duplos, cozinha/sala de estar com
salamandra e com forno de lenha tradicional e quarto de banho completo.A Arribana é composta por um quarto de
cama duplo, cozinha/sala de estar com salamandra e quarto de banho completo. Está preparada para receber
clientes com mobilidade reduzidaEste conjunto, composto por dois edifícios, situa-se na freguesia de S. Pedro de
Nordestinho, na metade oriental do concelho de Nordeste, Ilha de S. Miguel, Açores. É composto por uma casa
principal onde residiam os antigos proprietários (A Casa do Tanque) e por um antigo anexo agrícola, integralmente
recuperado e adaptado a habitação (A Arribana).
Contactos
Rua José Cavaco, nº5 S. Pedro Nordestinho 9630 Nordeste
+351 966 02 58 12
Telefone:
geral@tradicampo.pt
E-mail:
Website:

http://www.tradicampo.pt

Caraterísticas e Serviços
Piscina
Número de camas: 6
Número de quartos: 3
Acesso à internet

Serviços e equipamentos no quarto
Secador de cabelo

Acessos
Parque de estacionamento

Pagamentos
Preço indicativo: $$$$ (>90€)

Outras Informações
Esta unidade foi galardoada com a Chave Verde 2012 (www.green-key.org), um programa que reconhece as Boas
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Práticas Ambientais nos empreendimentos turísticos a nível internacional.
Pagamentos: Paypal, transferência bancário ou dinheiro.
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