Quinta da Vila Maria
SOBRE

Foto: Quinta da Vila Maria
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Casas de Campo

Construida há cerca de 100 anos com influências ‘Art Deco’, esta casa solarenga situada na beleza paisagística do
Parque Natural de São Mamede foi recentemente recuperada com muito requinte, apresentando-se hoje para
Turismo de Habitaçao, com quatro apartamentos modernos e cómodos, sem perder o seu charme caraterístico.
Cada um dos apartamentos é amplo e espaçoso, oferecendo um quarto com cama de casal, casa de banho en-suite
com polibain, sala de estar com televisão por satélite e conexão internet. Possui ainda um pequena cozinha com
frigorífico, fogão e microondas com grill. Os apartamentos estão bem mobilados possuindo tudo o necessário para
umas férias descontraídas.
O solar situa-se numa localização privilegiada nos arredores da bela vila de Reguengo, rodeado por tres hectares de
vinhas, pastagens, oliveiras e outras árvores de fruto. O visitante é convidado pela paisagem que rodeia a explorar o
Parque Natural de São Mamede, envolvendo-se na historia das fortificaçoes e castelos, ou simplesmente a desfrutar
a atmosfera relaxante da Quinta, debaixo de um sol radiante e um ceu azul.
Contactos
Rua da Igreja, nº 36 Reguengo 7300-405 Portalegre
+351 245 330 095
Telefone:
quintadavilamaria@gmail.com
E-mail:
Website:

http://www.quintadavilamaria.com

Caraterísticas e Serviços
Número de camas: 10
Número de quartos: 5
Acesso à internet

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

1/2

Serviços e equipamentos no quarto
Televisão
Secador de cabelo
Acesso Internet

Acessos
Autocarro

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

Outras Informações
Cada dia o pequeno almoço é deixado na kitchenette do apartamento. Desta forma, os hóspedes podem tomar
pequeno almoço sempre que quiserem e onde quiserem - no seu apartamento ou no pátio.
Período de Encerramento - 1 de Novembro de 2013 a 28 de Fevereiro de 2014
Registo nº: 3534

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

