Casa dos Edras
SOBRE

Foto: Casa dos Edras
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Casas de Campo

A Casa dos Edras foi em tempos um típico casario desta aldeia plantada em pleno Parque Natural do Douro
Internacional – Hoje recuperada proporciona-lhe o que de melhor o Nordeste Transmontano tem para oferecer!
Aldeia Nova - Miranda do Douro mantém-se uma típica comunidade rural raiana. Para além do português, a
população fala fluentemente a língua mirandesa, e domina bem o castelhano. Aliás, as relações com os povos do
outro lado do rio Douro são muito cordiais, cimentadas em festas e romarias, bem como nas antigas práticas de
contrabando. O Douro foi entre as populações raianas mais que um ponto de união, foi um encontro de povos e
culturas. E as paisagens das arribas desse rio são únicas, moldadas de sonho e magia.
A casa foi cuidadosamente recuperada preservando a traça exterior e a estrutura original, os interiores são
modernos, com uma decoração sóbria e luminosa. É constituída por agradáveis salas de estar e lazer, 6 quartos com
casa de banho privativa, dos quais 5 têm cama de casal e um deles duas camas individuais, existe também o
“Espaço família”, uma zona privada composta por dois quartos duplos e uma casa de banho. Todos os quartos são
diferentes, acolhedores e com uma decoração singular. A casa tem aquecimento central e lareira. Ar condicionado
em todos os quartos à excepção do espaço família. Os espaços exteriores são muito agradáveis em plena comunhão
com a aldeia..
Contactos
Rua Principal de Aldeia Nova 5210-170 Miranda do Douro
+351 961 039 616
Telefone:
casadosedras@gmail.com
E-mail:
Website:

http://www.casadosedras.pt

Caraterísticas e Serviços
Sala de jogos
Número de camas: 13
Número de quartos: 8

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

1/2

Quartos duplos com casa de banho: 8
Sala de televisão vídeo
Ar condicionado central
Aquecimento central
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Área reservada a fumadores
Restaurante
Aceita animais de estimação
Bar

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

Horários
Horário do pequeno almoço: 9:00 - 10:30
Horário do room service: 10:30 - 14:30

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

Outras Informações
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