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Quintinha da Eira
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

A Quintinha da Eira é um Turismo Rural de conceito Rural Chique ideal para passar uns dias em descanso e em
plenitude total com a Natureza. A Quintinha da Eira é composta por 5 quartos duplos com casa de banho privativa,
sendo que dois desses quartos são comunicantes, o que os torna perfeitos para o alojamento familiar. Possuí
também uma espaçosa suite preparada para ser utilizada por pessoas com mobilidade reduzida. A nível de
comodidades dispõe de um SPA com jacuzzi, de um espaço net, de uma agradável sala de leitura, de uma sala de
refeições e de um salão de estar com lareira e mesa de jogo. Uma cozinha totalmente equipada, uma casa do forno
do pão a lenha e uma casa de queijo artesanal, onde os hóspedes são convidados a preparar o seu próprio pão, se
assim o desejarem. Possui ainda um espaço envidraçado virado para a natureza ""Mini-Cozinha"", com acesso a
grupos que pretendam partilhar em conjunto as suas refeições. Também a casa do forno possui barbecue. A
envolvente da Quintinha da Eira, é a grande surpresa! Constituída por instalações que convidam ao lazer, possuí
uma piscina, com cascata e um bar, parque infantil, uma Eira e uma pérgola com vista para uma enfiada de 12
moinhos. Espaços únicos e aprazíveis para descansar ou simplesmente para contemplação da natureza!Para
complementar a sua estadia, a Quintinha da Eira fornece ainda os seguintes serviços:
Canil e Gatil
Lavandaria
Aconselhamento turístico
Posto manutenção de bicicletas
Serviço Rent-a-car
Lojinha de produtos tradicionais
Serviço de tradução (Inglês, Francês e Espanhol)
Estacionamento Privativo
Contactos

Telefone:

Rua Circular, 8 – Charruada
2350-022 Assentis TNV
+351 249 790 462

Fax:

+351 249 820 873

E-mail:

info@quintinhadaeira.com

Website:

http://www.quintinhadaeira.com

Morada:

Caraterísticas e Serviços
Piscina
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Número de camas: 7
Número de quartos: 6
Quartos duplos com casa de banho: 5
Quartos na casa principal: 6
Sala de televisão / vídeo
Ar condicionado central
Número de suites
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Área reservada a fumadores
Quartos individuais com casa de banho
Restaurante
Aceita animais de estimação
Bar
Jacuzzi

Serviços e equipamentos no quarto
Televisão no quarto
Secador de cabelo no quarto
Acesso Internet no quarto
Ar condicionado no quarto
Telefone no quarto
Cofre no quarto

Horários
Horário do pequeno-almoço: 8:00 - 10:30
Horário do room-service: 11:00 - 14:00

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviários

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

Pagamentos
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€)
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
Registo nº: 4380
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