Casa de São João, Ponte de Lima numa região rica de paisagens de sonho
Publicado em Escapadelas ® (http://escapadelas.com)

Casa de São João, Ponte de Lima numa região rica de
paisagens de sonho
Enviado por Escapadelas em Sáb, 2012-06-16 19:30

A Quinta da Veiga, onde se encontra situada a Casa de S. João, pela sua beleza, pela tranquilidade, e
pela privacidade que proporciona, oferece a quem nos visita momentos inesquecíveis.
A Casa de São João é uma vivenda de aluguer para turistas, alugamos a casa completa e em época
média e baixa também por quarto. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tem 4 quartos e capacidade para 8 pessoas (mais 2 camas extra). Os valores variam conforme as
épocas do ano. Em época alta (Julho e Agosto) só alugamos à semana (ou mediante a
disponibilidade...)

É uma casa com muita privacidade, tem cozinha equipada e tudo o que precisa para uma estadia
tranquila, tem sala com TV, + 2 quartos com TV, 3 casas de banho,terraço, parque privativo
fechado,varanda, anexo com churrasqueira,mobiliário de jardim,mesa de ping-pong, etc. Fica perto
de tudo e tem bons acessos.
A Vila de Ponte de Lima, onde se encontra a Casa de S. João, segundo o site oficial da CMPL, "
nasceu do feliz encontro entre o homem e a natureza, de que resultou uma paisagem variada,
repartida entre montanhas de moderada altitude e outeiros ou colinas rodeadas de encostas
soalheiras e vales amenos, regados por córregos e levadas de água fresca, que confluem no rio
Lima.
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Nasce este nas cercanias de Xinzo de Limia, na fonte do Talariño, situada nos contrafortes da serra
de S. Mamede. Dirigindo-se para o sudoeste, vencido o rápido declive do curso intermédio, que
podemos considerar terminado na foz do Vez, no decurso do qual encontra descanso em grandes
albufeiras, torna-se mais regular após o último açude, em Refojos; começa aí a parte mais calma do
percurso, encaminhando-se lentamente, a serpentear na planície, para os lados de Viana, até
desaguar no Oceano."
"Nos relevos culminantes que cercam a zona, perante os quais a sensação de altura não é
demasiado acentuada pelo nível do rio, pouco acima do próprio mar, não há arestas que firam e nem
sequer é chocante a nudez inesperada deste ou daquele bloco de granito que aflora aqui e além no
meio de uma vegetação densa e luxuriante."
É neste ambiente belo e bucólico de beleza impar que se encontra implantada a Casa de S. João.
Situada a poucos Km da vila de Ponte de Lima a curta distância do Auto Estrada Porto Braga a Casa
de S. João encontra-se no coração do Norte de Portugal numa região rica de paisagens de sonho.
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