Turismo Rural Macieira Brava
SOBRE

Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Casas de Campo

Neste vale pitoresco, envolto em pequenas montanhas, muito próximo da Barragem do Caldeirão, e com um ribeiro
dentro dos terrenos da Quinta, encontra-se um belíssimo edifício tradicional em granito, típica casa beirã. A casa foi
integralmente recuperada e aumentada. No seu interior será possível ver divulgadas as técnicas antigas de
construção, expressamente salvaguardadas para o efeito. As suas paredes antigas, muito grossas de pedra de
granito, e todo o revestimento/isolamento moderno, bem como as janelas de guilhotina (na parte antiga), mas com
rotura térmica e vidros duplos, os tetos forrados a madeira (no piso 1), as 2 lareiras com recuperador e o
aquecimento central (além da salamandra na suite do R/c) tornam a casa muito acolhedora, quer de verão quer de
inverno.Fazem parte da decoração (interior e exterior) alguns objetos tradicionais e alfaias agrícolas (o jardim está
em construção). Pretende-se estimular a autenticidade das tradições locais e proporcionar experiências distintivas,
que constituam fatores de diferenciação turística e estejam na base de experiências únicas, marcantes e
genuínas.Assim, será feita (mediante agendamento) a oferta de produtos turísticos como Visitas guiadas aos Ofícios
Artesanais derivados das/relacionados com as ovelhas (Pastorícia, Queijo da Serra, Cobertores de Lã Papa,
Campaínhas de Bronze).
Contactos
Quinta da Morena, s/nº Portela, Corujeira, 6300-090 Guarda
quinta-da-morena@hotmail.com
E-mail:
Caraterísticas e Serviços
Sala de jogos
Número de camas: 6
Número de quartos: 2
Quartos duplos com casa de banho
Quartos na casa principal: 3
Sala de televisão vídeo
Aquecimento central
Número de suites
Quartos duplos sem casa de banho: 2
Área reservada a não fumadores
Área reservada a fumadores
Aceita animais de estimação
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Quartos para fumadores

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento

Acessos
Parque de estacionamento

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Pagamentos
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Outras Informações
Nº de Registo: 5865
&nbsp;Pré-reserva para ocupação a partir de junho de 2016&nbsp;
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