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Foto: Casa Cerro da Correia
Tipo de Alojamento

Alojamento Local

A Casa Cerro da Correia é um alojamento local situado a 3 kms da vila de Manteigas, no Parque Natural da Serra da
Estrela, tem uma vista única sobre o Vale Glaciário do Zêzere. Todas as divisões estão aquecidas. No exterior há um
pátio para refeições ao ar livre e os jardins prolongam-se até ao pinhal, onde pode fazer caminhadas ou piqueniques.
A Casa Cerro da Correia tem uma horta, com produtos da agricultura de montanha, e um jovem pomar.
Rodeada por floresta de pinheiros, castanheiros e carvalhos, a Casa Cerro da Correia é um alojamento silencioso,
recatado. Ao longo do dia pode ouvir-se o cantar de diferentes tipos de pássaros autóctones do Parque Natural da
Serra da Estrela: poupas, corvos, mochos...
O jardim tem espécies autóctones. O objetivo é criar um ecossistema equilibrado, recusar o uso de espécies
invasoras, reduzir o consumo de água e potenciar o alimento para insetos e pássaros da região. Para isso, quando
começámos a desenhar o jardim, mantivemos as plantas que já ali estavam como a carqueja, rosmaninho, giesta
amarela, esteva e várias espécies silvestres. Todas as plantas ou árvores que a partir daí foram colocadas são
espécies que existem no Parque Natural: rosmaninho, zimbro, azevinho, alfazema, alecrim e cardo leiteiro. "
Contactos
Cerro da Correia 6260-033 Manteigas
+351 966 787 834
Telefone:
casacerrodacorreia@gmail.com
E-mail:
Website:

http://www.casacerrodacorreia.pt

Redes Sociais:

https://www.facebook.com/casacerrodacorreia/
https://www.instagram.com/casacerrodacorreia/

Caraterísticas e Serviços
Número de camas: 6
Número de quartos: 4
Acesso à internet
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Ar condicionado central
Gay Friendly
Smokefree
Serviço de lavandaria
Cozinha
Terraço

Serviços e equipamentos no quarto
Acesso Internet no quarto
Quarto com aquecimento

Horários
24H

Acessos
Parque de estacionamento
Serviço de Transfer
Bike Friendly

Acessibilidade
Lugares de estacionamento reservados
Percurso acessível até à entrada
Parcial
Entrada Acessível
Parcial
Área de receção adaptada a pessoas com necessidades especiais
Circulação acessível no espaço interior
Parcial
Acessibilidade a áreas/serviços
Esplanada
Competências de atendimento
Incapacidade visual
Incapacidade intelectual
Pagamentos
Preço indicativo: $$$$ (>90€)

Outras Informações
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