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Nas faldas da serra de Arga, junto ao Parque Biológico da Lagoa de Bertiandos, rodeada de locais
privilegiados para passeios pedestres, com a praia fluvial do rio Lima a 3 km e um campo de golfe a
10 km, a dois passos da belíssima vila de Ponte de Lima, com as suas festas e monumentos, a CASA
DA LAGE beneficia de uma envolvente paradisíaca.
Belo exemplar dos séculos XVII/XVIII, a CASA DA LAGE está no coração do verde Minho, onde a
beleza, a simpatia e o bem-estar andam sempre de mãos dadas. (adsbygoogle =
window.adsbygoogle || []).push({});

Com 10 quartos (3 duplos e 7 twins), todos com quarto de banho e televisão, muitas e amplas salas,
Capela e aquecimento central regulável, a Casa da Lage oferece condições excelentes de
acomodação, no ambiente característico da casa nobre portuguesa, a que se juntam as
comodidades de um turismo de qualidade.
Piscina interior não aquecida, bar, salão de jogos, ténis, passeios pela vasta quinta e todo o tipo das
habituais actividades de lazer, podem ser usufruídas pelos hóspedes da CASA DA LAGE, num
ambiente de beleza e sossego, em total comunhão com a Natureza.
Funciona como Turismo de Habitação ou em regime de Self-Catering*
*O regime em self-catering caracteriza-se pelo aluguer de todo o espaço, sem pequenos almoços
mas com acesso a cozinha devidamente equipada, durante períodos de uma semana (7noites). A
limpeza e arranjo dos quartos são feitos pelos nossos serviços duas vezes por semana. Os hóspedes
terão acesso à cozinha localizada na CASA DA TULHA. è possivel providenciar um total de 3 camas
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extra, mediante solicitação prévia. O aquecimento central e o aquecimento da piscina implica um
custo extra. (ver preços e detalhes no site da Casa da Lage).
Contactos
Casa da Lage, São Pedro de Arcos, 4990-530 Ponte de Lima | Fax: 351 258733908 | Ver no Mapa
Site: Casa da Lage | Reserve no Booking.com

Ponte de Lima
Destinos
Casas e Solares
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