Traços d'Outrora - Casa da Rosalina
SOBRE

Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Casas de Campo

A Traços d’Outrora — Turismo Rural, Lda, localiza-se na aldeia do Trebilhadouro, situada no concelho de Vale de
Cambra e perdida nas encostas da Serra da Freita. Quem chega ao Trebilhadouro sente-se a regressar ao espírito
típico de uma aldeia beirã escondida no meio da serra, a uma altitude aproximada de 625 metros e abrigada dos
ventos que sopram de Norte. Do alto destes montes avistam-se o mar e a ria de Aveiro, bem como outras cidades do
Litoral, todo o Vale de Cambra e a Serra da Freita. É também aqui que nasce um ribeiro que desagua no rio Caima,
cujas águas servem para regar os campos das aldeias vizinhas. A paisagem é verde, com as encostas em socalcos e
a água como elemento integrador. As casas em pedra salpicam os recantos que compõem esta região do país.Com o
seu limite Norte nas encostas montanhosas da Serra da Freita e uma configuração irregular, a paisagem caracterizase pelos declives dos montes e cabeços, dos quais se destacam os alinhamentos Cumeeira-Lomba GordaTrebilhadouro e Barraca-Devesa.As povoações situam-se abaixo da cota dos 600 metros, distribuídas pelos solcalcos
pela encosta abaixo.
Contactos
Aldeia de Trebilhadouro 3730-704 RÔGE VC
+351 918795674
Telefone:
info@tracosdoutrora.com reservas@tracosdoutrora.com
E-mail:
Website:

http://www.tracosdoutrora.com

Redes Sociais:

https://on.fb.me/1pug3aN

Caraterísticas e Serviços
Piscina
Número de camas: 8
Número de quartos: 4
Sala de televisão vídeo
Aquecimento central
Acesso à internet
Aceita animais de estimação
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Serviços e equipamentos no quarto
Secador de cabelo
Acesso Internet

Acessos
Autocarro

Acessibilidade
Pagamentos
Aceita cartoes de credito
Preço indicativo: $$$$ (>90€)

Outras Informações
Nº de Registo: 4477
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