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A Casa dos Vargos está situada no distrito de Santarém, concelho de Torres Novas, a Casa dos
Vargos é o local ideal para repousar durante um fim de semana e ao mesmo tempo poder disfrutar
de tudo o que lhe oferece a região do centro - património arquitectónico e cultural, natural e
gastronómico.
Solar rural do séc.XVIII, presentemente a funcionar como Turismo de Habitação, dispõe de quatro
quartos duplos com casa de banho privativa, aquecimento central, áreas comuns e parque de
estacionamento. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dispõe de várias alternativas desde a pura contemplação, ler um livro na varanda, descansar… ou
simplesmente não fazer nada… desfrutando o “marulhar dos plátanos”… Tem também os passeios
culturais nos locais interessantes a visitar no centro de Portugal – Tomar, Fátima, Batalha, Alcobaça,
Nazaré, Óbidos e também a cerca de uma hora de Lisboa ou Coimbra, provas de vinho incluídas na
Rota da Vinha e do Vinho do Ribatejo (Quinta do Vale Pequeno com agricultura biológica, Casal das
Freiras, Solar dos Loendros, entre outros), apreciar as especialidades gastronómicas da região
(lampreia, fataça, enguia, sável, cabrito) ou outras actividades…
Solar rural do século XVIII e ala do século XIX, construídos sobre o núcleo do século XVII com entrada
nobre, escadaria para varanda e colunas… Sala com tectos apainelados e silhares de azulejos do
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século XVIII.
Capela barroca (1726) com total revestimento interior em azulejos com motivos sagrados e profanos
e retábulo em talha dourada.
Contactos:
Morada: Casa dos Vargos, Vargos 2350-202 Vila do Paço
Telefone: +351 249791159 | Telem: +351 93 627 28 22 | E-mail:
URL de origem: http://escapadelas.com/artigo/casa-vargos-torres-novas-tomar
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