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A Casa dos Arrábidos é uma propriedade que teve na sua origem um antigo convento de frades
Franciscanos Arrábidos que aí se instalaram no século XVI construindo um convento, uma capela,
bem como a horta e o pomar que serviam o convento.
Desde Maio de 2004 este convento encontra-se adaptado a um Turismo em Espaço Rural que o
dotou de todo o conforto moderno, tendo no entanto sido mantida e aproveitada a traça original,
com a preocupação de não destruir ou ocultar qualquer vestígio histórico, mas antes realçando-os
para poderem ser desfrutados. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Deste conjunto, hoje os nossos hóspedes podem usufruir no interior de:
- 5 Quartos Duplos (da Eira, dos Cedros, das Buganvílias, da Capela e do Freixo) de ambiente
acolhedor, com casa-de-banho privativa e aquecimento central.
- Salão; de arcos abertos sobre o jardim, com lareira, televisão e snooker, é normalmente utilizado
como espaço lúdico e de convívio.
Para além do pequeno-almoço, incluído no alojamento, os proprietários servem também, se
solicitado, almoço ou jantar em ambiente familiar (as refeições na Casa dos Arrábidos são
caracterizadas pela qualidade da cozinha caseira e regional).
Outrora um mosteiro franciscano, a Casa Dos Arrabidos beneficia de uma localização serena no meio
de um exuberante jardim e pomar, em Torres Novas. Disponibiliza uma piscina exterior e quartos
com varandas privadas.
Equipado com mobiliário tradicional em madeira escura, todos os quartos da Casa Dos Arrabidos
incluem casas de banho privadas equipadas com banheiras e chuveiros.
Os hóspedes podem relaxar no salão arejado, com lareira e televisão, que oferece um acesso directo
para o jardim. A Casa Dos Arrabidos tem uma capela no local, que apresenta azulejos do século
XVIII, representando a vida de São Francisco e do Santo António.
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Um pequeno-almoço continental é servido todas as manhãs, enquanto um almoço caseiro e jantar
estão disponíveis mediante pedido. São proporcionados cursos de degustação de vinhos e os
clientes podem adquirir compota e marmelada de produção nacional.
A Casa Dos Arrabidos permite animais de estimação e está localizada a 5 km da Estação Ferroviária
de Riachos.
Contactos
Casa dos Arrábidos, Rua de Sto. António, 138, 2350-559 Torres Novas
GPS: N39º28'25.91" W8º32'51.30"
TM.: +351 919659629 | Tel. 1: +351 249812031 | Tel. 2: +351 217590830 | Email:
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