Casa Rural Casa Sastre
22487 FORCAT-MONTANUY (Huesca)
974.344.260
Web: casasastreforcat.com
Correo: casasastreforcat@gmail.com

Casa Sastre és un establiment dedicat al turisme rural. Es va construïr al 2010, en l' emplaçament d'un antic paller i la era, mantenint
la pròpia essència però amb totess les comoditats de la vida actual. Es van mantenir les parets de pedra, típica de la zona,
compartint protagonisme amb la fusta dels sostres i terres. Situada en el petit poble de Forcat, provincia de Huesca, a peu de
carretera N-230. Entre la vall de Boí i la vall d' Aran, i a prop de la vall de Benasque. La casa consta de 3 habitacions, menjador i
sala d'estar amb xemeneia i televisió. Amb decoració rústica, típica d'una casa de muntanya, on podran gaudir de la tranquilitat
envoltats de la natura, en un espai acollidor. El pati exterior, la "era", té mobles de jardí i barbacoa. La casa disposa de red WIFI
gratuita i jocs de taula. Es serveixen esmorzars i sopars, amb varietat de plats i postres, tots ells el·laborats a casa. No es permet
l'accés a la cuina. No s' admeten animals. LES HABITACIONS La casa disposa de 3 habitacions dobles, dos amb llit de matrimoni i
una amb dos llits individuals, noves i totalment equipades. Cada una d'elles representa una estació. Cadascuna és diferent,amb
sostres de fusta i terra de parket. Totes disposen de bany propi, amb dutxa o banyera; calefacció amb regulador de temperatura en
cada habitació, televisió de plasma; terra de parket; internet wifi. No es permet fumar en les habitacions.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

6+2

Alquiler:

Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Entorno privilegiado, Excelentes vistas, Internet,
Mobiliario jardín, Patio, Restaurante, Singulares, Terraza, TV en habitaciones, TV en salón, WIFI

Cómo llegar
Casa Sastre es situa al poble de Forcat, a 1040m d'altitut, situada en el límit entre Lleida i Huesca. Població que perteneix al
municipi de Montanuy. http://www.montanuy.es/ La seva situació, a peu de carretera N-230 fa que el seu accés i movilitat a altres
zonas sigui fàcil i ràpida, ja que és l'eix de comunicació de la Ribagorça i Vall d'Aran. Ja sigui a l'estiu o a l'hivern. Podrà visitar la
Vall de Barravés, Vall de Boí (20 min), la Val d'Aran (25 min) i Valle de Benasque (40min). La nostra situació en el pirineu ens fa uns
privilegiats, rodejats de paratges naturals i parcs Nacionals, com Parc Natural d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, amb una
gran quantitat de llags glaciars i camins de senderism o Parque Nacional Posets-Maladeta amb llags i cims importants com
Vallibierna. Immersos en una riquesa cultural immillorable, com és el Conjunt Arquitectònic de la Vall de Boí, altres construccions
romàniques, les nostres centrals hidroelèctriques, molt importants en el pirineu, ...

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA
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* Habitació Doble: 55?. * Hab. Doble Ús Individual (en habitació amb dos llits individuales): 30?. * Hab. Doble Ús Individual (en
habitació amb llit de matrimoni): 50. * Llit Supletori: 18 * Sopar: 12.50.?/persona. TARIFES AMB L'ESMORZAR INCLÒS
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