Quinta de Lograssol
SOBRE

Foto: Quinta do Lograssol
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Casas de Campo

A Quinta de Lograssol situa-se na aldeia de Lograssol, a 3 km da Mealhada e a 5 Km da serra do Bussaco. Coração da
Bairrada, zona conhecida pelo verde das suas matas e vinhedos, destaca-se a excelente qualidade dos vinhos e da
gastronomia, onde o leitão é rei.
A casa principal, com a sua fachada oitocentista, reconstruida pela primeira vez em 1870 é um ex-libris da zona. Os
actuais donos, descendentes dos primeiros proprietários, reconstruiram a casa em 2012 mantendo a fachada original
e o logradouro. Um pátio interior com árvores centenárias confere à Quinta um ambiente intimista de grande beleza,
pleno de cor e aromas. Este espaço proporciona uma estadia tranquila longe do reboliço citadino mas com todas as
actuais comodidades hoteleiras.
A Quinta dispõe de 6 quartos equipados com TV, ar condicionado, aquecimento central e casa de banho privativa. No
exterior, um telheiro tranquilo para relaxar seguido de um espaço ajardinado que termina na piscina, convidando a
um banho refrescante.
Os hóspedes irão também disfrutar de um ambiente familiar, e dos cozinhados tradicionais (por marcação)
confeccionados na Quinta.
Contactos
Rua Joaquim Luís Alves de Melo – Lograssol 3050-504 Vacariça / Mealhada
+351 231 939 145 / 918 111 751
Telefone:
geral@quintadelograssol.pt
E-mail:
Website:

http://www.quintadelograssol.com

Caraterísticas e Serviços
Piscina
Número de camas: 8
Número de quartos: 6
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Quartos duplos com casa de banho: 6
Sala de televisão vídeo
Ar condicionado central
Aquecimento central
Número de suites
Acesso à internet

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Televisão
Acesso Internet
Ar condicionado no quarto

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Terminais ferroviários

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

Outras Informações
Registo nº: 3947
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