Cazal da Lamella
SOBRE

Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Casas de Campo

O "Cazal da Lamella" é um conjunto de casas de campo recuperadas com todo o conforto mantendo a sua traça
arquitectónica e características tradicionais – a Casa do Forno e a Casa da Nogueira. As paredes de granito no
interior da Casa do Forno contrastam com a arquitectura moderna da Casa da Nogueira, em que o branco
predomina. Durante o inverno, as salamandras convidam a longos serões num ambiente acolhedor.
As Casas do "Cazal da Lamella" proporcionam-lhe uma estadia com toda a comodidade e conforto, observando as
linhas de água, os pássaros e a flora, em síntese dando-lhe a provar o sabor da vida rural do interior do país.
"Cazal da Lamella" situa-se no Minho, no concelho de Fafe, a cerca de 5 km do centro da cidade, a 18 km de
Guimarães (Capital Europeia da Cultura 2012) e a 43 km do Parque Nacional da Peneda-Gerês. A distância ao
Aeroporto do Porto é de 74 km.
Adaptação de uma casa típica rural da aldeia de Revelhe - Fafe, o "Cazal da Lamella" é constituído por duas casas
independentes integradas num parque com 2 ha, proporcionando grande tranquilidade para quem procura o silêncio
e a paisagem agrícola do norte de Portugal.

Contactos
Rua Poça do Porto, 270, Canto, Revelhe, Fafe, 4820-630 REVELHE
965838204
Telefone:
228347779
Fax:
E-mail:

mail@vpfreitas.com

Website:

http://www.cazaldalamella.vpfreitas.com

Caraterísticas e Serviços
Sala de jogos
Piscina
Número de camas: 5
Sala de televisão vídeo
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Aquecimento central
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Número de apartamentos: 2 T2

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Televisão
Secador de cabelo
Acesso Internet
Mini bar

Acessos
Parque de estacionamento

Pagamentos
Aceita Travellers Cheques
Preço indicativo: $$ (30€ - 60€)

Outras Informações
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