CASA DO JARDIM SECRETO

Moradia. € 150,00 /Por noite

Av. Atlântico 161, Colares, 2705-287, Sintra
Nesta casa de estilo saloio, próprio da antiga Sintra, todos os espaços interiores e exteriores comunicam entre
si. Aqui vive-se de portas abertas em comunhão com um jardim inserido junto à natureza, à floresta e
montanhas místicas, ao rio e ao mar. Esta é a casa ideal para construir memórias com quem mais gosta,
descobrir histórias antigas através de objetos e detalhes seculares, relaxar ao sol e fazer um barbecue. A 5min
das praias e 15min da Vila histórica de Sintra.
Nesta casa todos os detalhes foram pensados ao pormenor para receber e fazer sentir bem os convidados e
hóspedes.Todos os quartos comunicam entre si e com o jardim.A luz e sossego da casa e da área exterior são
um convite para relaxar e aproveitar os momentos em família e amigos a apanhar sol, em refeições e
barbecue, a ler ou a conversar com o calor da lareira de rua. Esta casa situa-se numa localização privilegiada,
junto ao rio, mar e serra, tendo as melhores praias de Sintra a 5 minutos de distância a pé. O comércio,
pequenos mercados tradicionais e biológicos, mercearias, supermercados e restaurantes a 5 minutos a pé. O
centro histórico de Sintra e os seus monumentos estão a 15 minutos de carro e Lisboa a 30 minutos de
distância. Acomoda 6 pessoas. 1 quarto cama Queen 1 quarto cama Queen 1 quarto 2 camas individuais. Sala
com mesa de jantar para 6 pessoas. Jardim com zona para apanhar sol, barbecue, relva, fire pit, mesa exterior
para 6 pessoas e duche de rua.

Nome
Inês Botelho
Morada
Avenida Avenida Atlântico, 161 2705-287 Pinhal da NazaréSintra
Telemóvel +351 966 594 304
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SERVIçOS:
Geral: Lazer,Alojamento Turístico,
Acessibilidade: Parque de estacionamento,
Exterior: Jardim,
Interior: Quarto com casa de
banho,Apartamentos com sala/quartos,Sala
de leitura,Sala de
Televisão/Video,Eletricidade,Internet /
WIFI,
Paisagem: Mar,Palácios e Solares, Casas
Típicas Históricas, Edifícios de interesse
relevante,Zonas florestais,Praias,
Segurança: Primeiros Socorros,
VIZINHANçA:
Supermercado :
Jardim público :
Praia
:
Cafés e
:
Restaurantes
Esquadra de :
Polícia
Centro da
:
cidade

1 minutos de a pé
1 minutos de a pé
5 minutos de a pé
1 minutos de a pé
3 minutos de Carro
1 minutos de a pé

