Luz Charming Houses
SOBRE

Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Casas de Campo

Inspirado no passado de um local e de um povo, o Luz - Charming Houses, localizado em Fátima, Portugal, tem 15
quartos com uma decoração simples e intimista, num conceito de “pequena aldeia”, cuja arquitetura teve como
inspiração as antigas aldeias da região de Fátima.
Na casa Mãe, área comum, encontra-se a receção, uma pequena mercearia com produtos que remontam a um
Portugal antigo mas não esquecido, a sala de estar e a sala de refeições, ambas com lareira, um terraço e um
""honesty bar"".
Na área exterior, por entre árvores e o cheirinho a flores, encontra-se o Luz Senses. Inserido numa gruta natural,
aqui especializamo-nos em terapias naturais que evidenciam a história e os conhecimentos locais, disponibilizando a
quem nos visita várias terapias e massagens num local místico, oferecendo uma experiência única.
As áreas exteriores incluem ainda outros espaços menos comuns como um abrigo de ovelhas, uma cisterna
centenária e ainda uma ermida, onde quem nos visita pode simplesmente refletir e meditar, sendo ainda um local
perfeito para eventos especiais e intimistas.
Contactos
Rua Principal, nº 78 2495-650 Fátima
+351 249 532 275
Telefone:
info@luzhouses.pt
E-mail:
Website:

www.luzhouses.pt

Redes Sociais:

https://www.facebook.com/luzhouses.fatima/?fref=ts

Caraterísticas e Serviços
Sala de jogos
Piscina
Número de camas: 30
Número de quartos: 9
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Quartos duplos com casa de banho: 9
Quartos na casa principal
Quartos em anexo: 14
Sala de televisão vídeo
Aquecimento central
Número de suites: 6
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Baby Sitter
Bar
Smokefree
Serviço de lavandaria
SPA
Jardim

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

Horários
09:00 - 24:00
Horário do pequeno almoço: 09:00 - 11:00
Horário do room service: 13:00 - 15:00 ; 19:30 - 21:30

Acessos
Autocarro
Serviço de Transfer
Bike Friendly

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Instalações para deficientes
Percurso acessível até à entrada
Total
Entrada acessível
Total
Área de receção adaptada a pessoas com necessidades especiais
Circulação acessível no espaço interior
Total
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Acessibilidade a áreas/serviços
Quartos
Salas de reunião
Restaurante
Bar
Competências de atendimento
Incapacidade motora
Produtos /serviços de apoio disponíveis
Incapacidade motora
Pagamentos
Aceita cartoes de credito
Preço indicativo: $$$$ (>90€)

Outras Informações
Nº de Registo: 5237
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