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Conheça o Solar Casa das Tílias situada em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, na Vila de
S.Romão, junto a Seia, encontra-se situada a Casa das Tílias, Solar Beirão dos princípios do Séc. XIX.
Restaurada e remodelada pela actual Família Proprietária, a Casa das Tílias foi certificada pela D.G.T.
para Turismo de Habitação, e inaugurada em Setembro de 1990. Anteriormente havia sido
propriedade da Família do Barão de Alvoco.
Sóbria no exterior e delicada no interior, a Casa das Tílias tem amplo espaço privado com Jardim e
Pérgula, Churrasqueira, Lago, Parque de Estacionamento e PISCINA de água salgada. (adsbygoogle
= window.adsbygoogle || []).push({});

Possui um amplo e confortável Salão de Estar com Tecto Figurado e Pintado representando a Rainha
Santa Isabel, equipado com Lareira, Mesa de Jogos, Biblioteca e TV.
Os hóspedes têm ainda ao seu dispor o Bar Tílias, (privativo); o relaxante espaço da Pérgula junto ao
lago, com música clássica permanente; um sistema de rede sem fios de internet (wireless) em toda
a Casa e a Sala dos Pequenos Almoços, onde passará, certamente, um dos melhores momentos do
seu dia.
Tem 4 Quartos Duplos (sendo um com duas camas), 1 Triplo, 1 Suite e 2 Apartamentos T1,
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totalmente equipados com aquecimento central, TV Cabo, Rádio/Despertador, Telefone directo e
Casa de Banho privativa. A Suite Mercúrio possui também um maravilhoso tecto figurado e pintado
com motivos referentes à mitologia: Deus Mercúrio, patrono dos Comerciantes; sendo de realçar o
Caduceu, ou varinha mágica que tudo transformava em ouro, os Grifos bicéfalos, protectores do seu
amo e a esbelta figura de Mulher com um cesto de divina Fruta significando a abundância.
Contactos
Morada: Solar Casa das Tílias, Rua das Tílias nº5, São Romão, 6270-257 Seia | GPS N 40 23.951 W07
42.815
Telefone: +351 927186125 | E-mail:
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