Alojamento
Centro de Portugal
Trancoso
Casa do Terrenho

Solar Sampaio e Melo

Turismo no Espaço Rural / Casas de
Campo
Morada: Largo da Aldeia Nova 6420-631 Terrenho Trancoso
Telefone: +351 271 894 046 Fax: +351 271 894 046

Turismo de Habitação

E-mail: casadoterrenho@gmail.com Website:
http://www.casadoterrenho.pt
Outras Informações:
Registo nº: 457;
Caraterísticas e Serviços:
Piscina; Número de camas: 14; Número de quartos: 6; Quartos
duplos com casa de banho: 2; Quartos na casa principal: 5;
Quartos em anexo : 1; Sala de televisão vídeo; Número de suites
: 1; Acesso à internet; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores; Ginásio; Número de apartamentos: 2;
Bar; Quartos para fumadores;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Serviços e equipamentos no quarto:
Quarto com aquecimento; Televisão;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalacoes para
deficientes;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 08h00 - 10h00; Horário do room
service: 10h30 - 12h00;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
A Casa do Terrenho situa-se na aldeia do Terrenho, a 6km de
Trancoso, sede de concelho. O seu estilo assemelha-se ao das
casas senhoriais beirãs onde o granito predomina. Ao longo dos
tempos, a casa foi sofrendo sucessivas ampliações, datando a
última de 1871. Transformada em unidade de turismo rural,
dispõe de 3 quartos duplos, 1 suite e dois apartamentos, todos
com casa de banho privativa.

Morada: Largo Doutor Eduardo Cabral N.º36420-053
Trancoso
Telefone: +351 96 604 67 66
E-mail: reservas.solarsampaioemelo@sapo.pt Website:
http://www.solarsampaioemelo.pt
Caraterísticas e Serviços:
Acesso à internet; Aquecimento central; Bar; Sala de televisão
vídeo; Sala de jogos; Número de camas: 20; Número de quartos:
8; Número de suites: 2; Piscina; Ar condicionado central;
Smokefree; Serviço de lavandaria; Jardim;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Secador de cabelo; Acesso Internet; Quarto com aquecimento; Ar
condicionado no quarto; Televisão;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Percurso
acessível até à entrada: Total; Entrada acessível: Total; Área de
receção adaptada a pessoas com necessidades especiais;
Circulação acessível no espaço interior: Parcial; Acessibilidade a
áreas/serviços: Quartos;

O Solar Sampaio e Melo, edifício de meados do século XVII, situase no Centro Histórico da cidade de Trancoso.
O interior é uma simbiose perfeita entre os mobiliários antigos
da família e as modernidades atuais, que todos apreciamos, com
uma decoração que reflete luxo e atualidade. O bom gosto
impera e está dignamente apto a criar um ambiente tranquilo,
que aposta no bem-estar e privacidade dos hóspedes.
A ornamentação foi escolhida pela proprietária, que quis dar
relevo às pinturas e esculturas do seu avô, António Sampaio e
Melo, bem como aos bordados e tapeçarias da sua avó,
Esperança de Matos Sampaio e Melo. O seu pai tem igualmente
presença através de uma pequena exposição dos objetos usados
na prática de medicina.
A sala principal, o pátio interior, o parque para as crianças, bem
como a sala de reuniões e a sala de jogos são alguns dos
motivos para não querer deixar de desfrutar deste agradável
solar.
Cada quarto possui um toque único de elegância e modernidade,
num equilíbrio perfeito entre o estilo clássico e minimalista, onde
o design está pensado para o conforto de quem o usufrui.
Os muros altos (que conferem privacidade e grandeza), as
cameleiras centenárias, o torreão e suas ameias, o bar e a
piscina exterior refrescante tornam o jardim num local muito
bonito e convidativo para lazer, em especial nos agradáveis dias
de calor.
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