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Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

VDF-Vale de Ferreiros é um conceito inovador de Turismo Rural denominado por “Casas de Campo” localizado no
Pego, a 6km de Abrantes, no centro de Portugal. As “Casas de Campo” são compostas por duas casas térreas T1 de
arquitectura tradicional, a “Casa do Equitador” e a “Casa do Ferreiro” e outra casa com 5 quartos, a “Casa das
Janelas Verdes”: Quarto Tejo, Quarto Castelo, Quarto Aldeia, Quarto do Feitor e Quarto Prado. Ambas as casas T1
estão equipadas com uma kitchenette, sala de estar com sofá-cama, TV LCD, um quarto e casa de banho. Na “casa
das Janelas verdes” os quartos são diferenciados pelas cores que transmitem sentimentos como a serenidade e a
calma. O Quarto Tejo e o Quarto Castelo têm banheira de hidromassagem e uma casa de banho que têm vista para o
quarto e para a paisagem através de um vidro. O Quarto do feitor, apesar de ser o único que não tem casa de banho
privativa, tem casa de banho separada mas totalmente equipada com todas as facilidades para pessoas com
mobilidade reduzida. O Quarto Prado é o único independente, e está fora da Casa com uma vista privilegiada sobre
os prados. Todos os quartos na casa das “Janelas Verdes” estão equipados com roupeiro, cómoda, ar condicionado e
TV LCD, ar condicionado e detetor de incêndios e secador de cabelo.. A VDF tem ainda um Centro Equestre onde é
possível treinar, competir, dar passeios a cavalo à beira Tejo, ou apenas trazer o seu cavalo de férias. O que
distingue o VDF é a privacidade e o conforto aliado à paz da natureza.
Contactos

Telefone:

Rua da Cabeça Alta, 329
2205-340 Pego / Abrantes
+351 241 833 517

E-mail:

info@vdf.pt

Morada:

Caraterísticas e Serviços
Piscina
Número de camas: 14
Número de quartos: 7
Quartos duplos com casa de banho: 4
Quartos na casa principal: 5
Parque de estacionamento
Sala de televisão / vídeo
Número de vivendas: 3
Quartos individuais sem casa de banho
Ar condicionado central
Aquecimento central
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Número de suites: 6
Quartos duplos sem casa de banho
Acesso à internet
Quartos individuais com casa de banho: 4
Aceita animais de estimação
Número de apartamentos: 2
Jacuzzi

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

Horários
Horário do pequeno-almoço: 7:30 - 9:00 (Semana); 9:00 -12:00 (Fim-de-semana)

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviários

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

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

Outras Informações
Registo nº: 4353
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