Casa Rural El Caldero
37777 SORIHUELA (Salamanca)
625.420.778
Web: www.casaruralelcaldero.com
Correo: casaruralelcaldero@gmail.com

- CASA RURAL EL CALDERO â€“Â Â Â¡Â¡Â¡ Inauguramos a Casa Rural O Caldero oferecendoÂ promoÃ§oes !!! Â A casa rural El
Caldero Ã© a antiga casa do caldeireiro da vila, totalmente reabilitada no ano de 2013, em pedra, madeira e ferro forjado,
oferecendo-lhe o encanto de uma casa com personalidade mas com todo o conforto e a modernidade das suas instalaÃ§Ãµes.
Perfeitamente integrada no quadro arquitetÃ³nico onde estÃ¡ localizada, junto Ã igreja de inÃ-cios do sÃ©culo XVII. Situada em
Sorihuela, na comarca de BÃ©jar (provÃ-ncia de Salamanca), na rua Arriba nÂº 11. A sua localizaÃ§Ã£o privilegiada e no meio da
natureza, convertem-na num local ideal para desfrutar de uma estadia inesquecÃ-vel em famÃ-lia ou com amigos. Perfeita para
grupos de 8 a 10 pessoas. Excelentes instalaÃ§Ãµes para famÃ-lias com crianÃ§as e para fÃ£s de bicicleta, de esquÃ- ou
deÂ golf.Â A casa tem dois andares. Desde a rua, entra-se pelo pÃ¡tio. No andar tÃ©rreo, hÃ¡ um espaÃ§o amplo e acolhedor,
cheio de luz, formado por uma prÃ¡tica cozinha com mÃ¡quina de lavar pratos, mÃ¡quina de cafÃ©, mÃ¡quina de lavar roupa,
microndas, frigorÃ-fico, forno elÃ©ctrico, etc... uma zona de refeiÃ§Ãµes com uma ampla mesa e uma zona de descanso com trÃªs
confortÃ¡veis sofÃ¡s frente Ã lareira, televisÃ£o de 40", DVD e reprodutor de iPhone. TambÃ©m hÃ¡ uma pequena casa de banho
neste andar. Tem ainda um quarto com cama de casal de 150 cm e uma casa de banho com duche no quarto. No andar superior
â€“ com amplos tetos inclinados â€“ hÃ¡ 3 quartos duplos, todos com guarda-roupa, uma varanda com uma magnÃ-fica vista e uma
casa de banho exterior em cada quarto. Duas casas de banho tÃªm chuveiro e a outra banheira e bidÃ©. Dois quartos permitem
colocar camas extra. HÃ¡ tambÃ©m disponÃ-vel um berÃ§o. O lindo pÃ¡tio com churrasqueira farÃ¡ com que a sua estadia seja
deliciosa. Num terreno contÃ-guo existem ainda uns arrumos para armazenar ordenadamente as bicicletas e o equipamento de
esqui. TambÃ©m Ã© possÃ-vel usar o material para a limpeza e a manutenÃ§Ã£o das bicicletas. Tudo estÃ¡ situado na zona antiga
da vila, sem necessidade de se deslocar em carro para aceder aos serviÃ§os que oferece a vila (restaurante, farmÃ¡cia, cafÃ©,
piscina e pista polidesportiva municipal, talho, padaria, banco, supermercado...) e com toda a tranquilidade para o descanso que
oferece este pequeno mas bonito local. EQUIPAMENTO Equipamento Interior Varanda, casa de banho nos quartos, aquecimento,
lareira, decoraÃ§Ã£o cuidada, DVD/VÃ-deo, sala de jogos, TV na sala Equipamento Exterior Churrasqueira, boa vista, mobiliÃ¡rio
de jardim, pÃ¡tio OUTRAS CARACTERÃ•STICAS: TV de 22â€• num dos quartos do andar superior, reprodutor de iPhone, livros,
guias e mapas de consulta, jogos de tabuleiro, jogos para crianÃ§as...

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

8+2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Al calor del Hogar, Balcón, Baño en habitaciones, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Mobiliario jardín, Patio,
Sala de juegos, TV en salón

OTRAS CARACTERISTICAS: TV de 22” en un dormitorio de la planta superior, Secador de pelo, Reproductor de iPhone, Libros,
guías y mapas de consulta, Juegos de mesa, Juegos de niños, ...
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Cómo llegar
Como chegar Sorihuela está situada a 60 quilómetros de Salamanca, na zona sudeste da província, junto à A-66 (Gijón-Sevilla), a
meia distância entre Guijuelo e Béjar, é atravessada por sua vez pela estrada municipal 102 em direção a Piedrahita (Ávila). A sua
excelente localização permite um acesso fácil e confortável a grande parte de vilas: Salamanca, Cáceres, Ávila, Madrid e a Portugal.
Junto à estação de esqui "La Covatilla", Candelario e Baños de Montemayor. Aeroporto de Salamanca-Matacán a 64 Km de
Sorihuela e 17 Km de Salamanca. Endereço/rua: Casa Rural El Caldero: C/ Arriba, 11 – 37777 Sorihuela (Salamanca) Número de
registo turístico Castilla y León: 37/637

Tarifas

Fin de semana

T. ALTA

T. BAJA

600 €

380 €

Â * PreÃ§os item 8 praÃ§as. Ver o preÃ§o da cama e noite extra Â * MEDIA Temporada: Janeiro, Fevereiro, MarÃ§o e feriados
locais Â * ALTA Temporada: Natal, Carnaval e feriados nacionais Â * BAJA Temporada: resto do ano Â * Consultar preÃ§os de
verificaÃ§Ã£o adicional para fim-de-ano e PÃ¡scoaÂ Â * Noite adicional: 80 â‚¬Â Â Â * Cama extra (max.2): 20â‚¬/ud/noiteÂ Â Â *
BerÃ§o grÃ¡tis (1 ud., com reserva) Â * PreÃ§os IVA incluÃ-do Â * CarvÃ£o para churrasco incluÃ-do e uma carga de madeira para
lareira. Carga de madeira adicional:Â 5â‚¬ Â * Entradas anteriores Ã s 17h e saÃ-das depois a 17h: consulte preÃ§o adicional * Ver
ofertas atuais
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