Alojamento
Centro de Portugal
Pedrogão Grande
Casa do Centeio - Moinho da Bouçã
Turismo no Espaço Rural / Casas de
Campo
Morada: Ribeira da Torre, Bouçã3270-022 Graça,
Pedrógão Grande
Telefone: +351 96 863 22 36
E-mail: eventur@grupocasacosta.com Website:
http://www.eventur.pt/
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 4; Número de quartos: 2;

Villa Isaura
Turismo no Espaço Rural
Morada: Vivenda Isaura - Troviscais Cimeiros - 3270 - 154
PEDRÓGÃO GRANDE
Telefone: 236485246

Parque de Campismo Municipal de Pedrógão
Grande
Parques de Campismo / Publico
Morada: Vale de Góis

3270-159 Pedrógão Grande

Telefone: +351 236 485 459
Website: http://www.cmpedrogaogrande.pt/parquedecampismo.htm
Caraterísticas e Serviços:
Instalação para caravanas; Instalacao para tendas; Sombras
naturais; Balneários; Chuveiros com agua quente; Chuveiros com
agua fria; Tanques de roupa; Tábuas de passar a ferro; Court de
ténis; Carta de Campista; Snack Bar; Ferros de engomar; Piscina;
Solo de cascalho;
O Parque de Campismo de Pedrógão Grande está situado junto
da Albufeira do Cabril, um espelho de água majestoso. Dispõe de
campo de ténis e piscina. Este parque de campismo está em
fucionamento de 1 de Abril a 31 de Outubro. Não é permitida a
entrada a animais.

Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 12; Número de quartos: 6; Quartos duplos
com casa de banho: 4; Quartos na casa principal: 4; Quartos em
anexo: 2; Quartos duplos sem casa de banho: 2;
Casa de Turismo Rural com 6 quartos: 2 quartos com WC
privativo, 2 quartos com WC comum e um apartamento com WC
privativo (2 quartos).
Os quartos têm características modernas, decorados de acordo
com o ambiente rural onde se integram mobílias de estilo
rústico, tradicional e romântico. Os quartos têm acesso a amplo
quintal e eira tradicional de debucha de cereais, onde se disfruta
de verdadeira paz e contacto com a natureza.
A casa dispõe de velho forno de cozer o pão e engenho de tirar a
água (de um poço profundo).
Situa-se em aldeia rural e em casa de lavoura regional, de
características beirãs, com ampla varanda e balaústres
recortados de madeira, típicos da zona.
Localiza-se a 3 km do Vale do Zêzere, próximo das Barragens do
Cabril e da Bouça, em plena região do pinhal interior e a cerca
de 20 km da Serra da Lousã.
O acesso faz-se pela via-rápida IC8 (Pombal - Castelo Branco),
com saída ao 88 km, que liga à A.E. do Norte.
Prevê-se a instalação em "Villa Isaura" de um pequeno núcleo
museológico de carácter etnográfico, rural, textil, cerâmico e
histórico (I República).
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