Casa dos Matos
SOBRE

Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Casas de Campo

Quando em 1993 chegámos pela primeira vez ao vale de Alvados, ficámos encantados. Queremos agora partilhar
esse encantamento consigo. Para isso preparámos para si seis quartos Íris e dois quartos Charme, aos quais demos
nomes: verde, azul, castanho, bourdeaux, vermelho, amarelo, Fogo e Terra. Uma piscina com a serra por horizonte,
um relvado para jogos de ar livre, uma ampla sala de convívio com lareira e um Parque Natural por descobrir,
completam a nossa oferta.
Em pleno coração do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, na aldeia de Alvados, encontra a “Casa dos
Matos – Turismo de Natureza”. Uma atmosfera acolhedora, uma paisagem deslumbrante e um variadíssimo
programa de animação, são os ingredientes para alguns dias inesquecíveis…
A surpresa começa quando após uma boa noite de sono lhe servimos ao pequeno-almoço os ovos das galinhas da D.
Laurinda, o pão caseiro do nosso forno a lenha, o leite do dia das vacas do senhor Adelino e as compotas de mãe
Rita. A partir desse momento é transportado para um novo mundo. Um mundo de cheiros e sabores que vale a pena
descobrir. Lá fora, a descoberta continua com uma caminhada pelo carvalhal de Alvados, onde os aromas do alecrim,
do loureiro e de muitas outras plantas aromáticas inspiram um novo dia. Um dia de aventura e descoberta em que
pode voar de parapente, passear a cavalo, desfrutar de um tranquilo passeio de bicicleta ou visitar as inúmeras
grutas da região. À noite pode experimentar os petiscos do Avô João ou escolher um dos bons restaurantes da zona.
Em certos dias temos ainda para lhe oferecer Passeios ao Luar e todos os meses preparamos para si e para os seus
amigos Fins-de-semana temáticos dedicados a temas tão diversos como sejam os Cogumelos, as Orquídeas, o
Azeite, ou as Borboletas do Parque Natural.
Contactos
Rua Dom Fuas Roupinho 2480-032 Alvados
+351 967 601 607 / +351 244 440 393 / +351 258 93 17 50
Telefone:
+351 244 440 393 / +351 258 93 13 20
Fax:
E-mail:

geral@casadosmatos.com matos@casasnocampo.net

Website:

http://www.casadosmatos.com http://www.casasnocampo.net/EN/casa.php?casaid=20183
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Piscina
Número de camas: 16
Número de quartos: 8
Quartos duplos com casa de banho: 8
Sala de televisão vídeo
Aquecimento central
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Restaurante
Baby Sitter
Bar
Baby care

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Televisão
Secador de cabelo
Cofre

Horários
Horário do pequeno almoço: Até às 12h00
Horário do room service: Todo o dia

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro

Pagamentos
Aceita Travellers Cheques
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Outras Informações
Registo nº: 1322
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