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O Solar de Oura é uma unidade hoteleira de charme, em Trás-os-Montes, no Vidago, que se
apresenta com um novo conceito e estilo de turismo rural. É num casario edificado ao longo dos
séculos, cujo último registo remonta ao século XVIII, que a imagem radicional atribuída ao turismo
rural ganha outra expressão, sob o domínio de Solar de Oura.
Aberto desde 2012 para receber clientes exigentes, que procuram tradição, bom gosto, requinte,
tranquilidade e simpatia, o Solar de Oura está localizado junto a um Cruzeiro, no coração de Oura,
uma típica aldeia transmontana. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

O Solar é constituído por um conjunto de edifícios que vivem para o seu grande pátio central. Era
aqui que outrora se desenvolviam variadas actividades agrícolas, mas também culturais – foi palco
de muitos espectáculos de teatro de aldeia, saraus culturais e projecção de filmes.
No total a unidade dispõe de 8 quartos, todos eles diferentes, mas com a mesma tónica: elegância,
design, tradição e comodidade.
As varandas soalheiras convidam a tardes de repouso e a uma boa leitura, seja qual for a estação do
ano. O silêncio é o único ruído que se tem por companhia.

Página 1 de 2

Descubra o Solar de Oura no coração de Oura, típica aldeia transmontana na região de Vi
Publicado em Escapadelas ® (http://escapadelas.com)
Para os amantes da boa gastronomia, ou não fosse a região afamada pelas suas muitas iguarias, o
Solar de Oura oferece um festival de cores e sabores com um buffet de pequeno-almoço servido com
produtos caseiros e tradicionais. Por marcação, é possível saborear uma inigualável cozinha
regional.
Existem também programas de golfe no Vidago Palace Golfe Clube e Clube de Golfe de Vidago a
cerca de 1000m.
Contactos:
Rua do Olmo, nº37, 5425-206 Oura, Vidago | Coordenadas : 41.61777441240052 /
-7.563880383968353
Telef. Geral: +351 276999070 |Telef.: Alternativo: +351 276318525 | Tlm.: +351 924127970
Emais geral:
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