Solares de Portugal - Quinta do Barracão da
Vilariça
SOBRE
Solares de Portugal - Quinta do Barracão da Vilariça
Turismo no Espaço Rural
Tipo de Alojamento
A Quinta do Barracão da Vilariça está dotada de duas unidades de alojamento: uma no núcleo da Mala-Posta (AgroTurismo, com dez quartos) e o núcleo do Moinho (Casa de Campo, com sete quartos). A capacidade total de
alojamento, somando a componente de Agro-Turismo e de Casa de Campo, é de 38 adultos e 10 crianças (até 12
anos).
Ao dispôr dos hóspedes estão equipamentos tais como: parque infantil, zonas verdes, piscina, salão de convívio com
matraquilhos e ‘snooker’. Na lojinha podem também ser adquiridos produtos de Quinta (azeite, queijo terrincho,
vinhos, compotas, etc.). Os programas de animação turística são variados, desde circuitos e percursos pedestres a
visitas a sítios arqueológicos, passeios de barco e automóvel, de organização própria ou em colaboração com
entidades externas especializadas. No âmbito da nossa inserção no meio organizam-se mensalmente os “Encontros
do Barracão”, dispondo para tal de um salão de conferências e sala de refeições.
O núcleo da Mala-Posta é o local central onde reside a família proprietária da Quinta. Na casa principal estão
disponíveis 6 quartos duplos com cama de casal (entre os quais um com quarto de banho adaptado para deficientes
motores) e 1 com duas camas individuais. Numa casa anexa junto à piscina existem outros 2 quartos duplos, sendo
um com cama de casal, outro com duas camas individuais e um terceiro alojamento T1 — com um quarto com cama
de casal e salão com apoio de cozinha e sofá-cama.
A Casa de Campo é composta de 3 subunidades que permitem um alojamento com maior autonomia. Resultam da
recuperação dos apoios do moinho hidráulico. A Casa do Moleiro tem 4 quartos duplos, um salão e uma cozinha
completa. A Casa do Cereal tem um quarto duplo, uma sala e um apoio de cozinha no r/c e, no primeiro piso, dois
quartos duplos e um apoio de cozinha.
Contactos
Morada:

Rua Eiras - Lodões Vila Flor 5360-080 Lodões

Telefone:

+351 278 536 200; +351 258 93 17 50

Fax:

+351 278 536 209; +351 258 93 13 20

E-mail:

agro-turismo@terra-sa.com vilarica@casasnocampo.net

Website:

http://www.terra-sa.com http://www.casasnocampo.net/PT/casa.php?casaid=20165

Caraterísticas e Serviços
Sala de jogos
Piscina
Número de camas: 20
Número de quartos: 10
Quartos duplos com casa de banho: 10
Parque de estacionamento
Sala de televisão / vídeo
Ar condicionado central
Aquecimento central
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Aceita animais de estimação
Número de apartamentos: 1 T1; 1 T2; 1 T4
Preço Indicativo: $$ (30€ - 60€)
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Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Televisão no quarto
Secador de cabelo no quarto
Ar condicionado no quarto

Horários
Horário do pequeno-almoço: 08h00-10h30

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

Pagamentos
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
Registo nº: 442
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