Casa da Travessa Apartments
SOBRE

Foto: Casa da Travessa Apartments
Tipo de Alojamento

Alojamento Local

A Casa da Travessa é um pequeno prédio do século XIX recentemente recuperado e reequipado, localizado no
coração de um típico e histórico bairro de pescadores de Setúbal, o Troino. Esta localização privilegiada, permite aos
hóspedes visitar a cidade sem a necessidade de recorrer a um veículo.
A Casa da Travessa é constituída por dois apartamentos T1 independentes que combinam a autenticidade de uma
casa tradicional com a arquitetura moderna. Totalmente remodelados em 2016, o principal objetivo foi proporcionar
a vivência típica de uma zona histórica aliada à elegância e ao conforto das necessidades contemporâneas.
Os apartamentos possuem: um quarto duplo, uma casa de banho moderna com poliban e no pavimento azulejos
inspirados nos antigos mosaicos hidráulicos; uma sala de estar e refeições com kitchenette totalmente equipada e
um pátio privado ou varanda onde é possível disfrutar de um momento relaxante no exterior.
O espaço interior oferece uma experiencia especial através da combinação da arquitetura tradicional com a
contemporânea, criando uma atmosfera perfeita para um local a que podemos chamar casa.
O espaço foi redesenhado tendo especial atenção aos detalhes, apresentando soluções de design e mobiliário
especialmente escolhidos para o local, incluindo peças vintage e recuperadas.
Contactos
Travessa Álvaro Anes, 21 2900-108 Setúbal
+351 966 592 788
Telefone:
info@acasadatravessa.pt
E-mail:
Website:

http://www.acasadatravessa.pt

Redes Sociais:

https://www.facebook.com/casadatravessasetubal/

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
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Número de camas: 6
Número de quartos: 2
Acesso à internet
Ar condicionado central
Gay Friendly
Número de quartos com casa de banho privativa: 2
Cozinha
Quartos múltiplos: 2

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

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Terminais ferroviários
Serviço de Transfer
Bike Friendly

Acessibilidade
Percurso acessível até à entrada
Total
Área de receção adaptada a pessoas com necessidades especiais
Circulação acessível no espaço interior
Total
Acessibilidade a áreas/serviços
Quartos
Pagamentos
Aceita cartões de crédito
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Outras Informações
Nº de Registo: 34594/AL - 39136/AL
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