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O Alojamento local CANTINHO DO PRÉSTIMO está situado na Rua Almunha nº245 no lugar
do Préstimo.

{loadposition cantinhodoprestimo}

A casa contém:
- 1 quarto com cama king size
- 2 quartos com cama de casal
- 1 quarto com cama individual ou (solteiro)
- 1 cozinha equipada com:
- Fogão e forno elétrico, frigorifico, maquina de lavar roupa, maquina de café Nespresso,
micro-ondas, torradeira maquina de espremer laranjas, etc…
- Também está equipada com todos os utensílios para cozinhar, tachos, copos pratos,
talheres panos de cozinha tolhas de mesa etc…
- 1 pequena copa com mesa para 4 pessoas
- 1 sala de jantar com mesa para 8 pessoas, com 1 sofá uma poltrona, televisão com
canais via satélite, salamandra a pellets e WIFI em toda a casa através de um router.
- 1 sala de estar ou leitura com 1 sofá chaise longue e salamandra a pellets e brinquedos
para crianças.
- 1 casa de banho (serviço) (rés do chão)
- 1 casa de banho completa com base de chuveiro (primeiro andar)
- Os quartos tem roupas de cama lençóis cobertores e édredons.
- As casas de banho estão equipadas com tolhas de banho, e secador de cabelo.
- Também temos á disposição dos nossos turistas, ferro de engomar e estendal da roupa.
- Jardim:
- Com espreguiçadeiras e guarda sóis.
- Churrasqueira que se pode mover.

Na garagem existem algumas ferramentas, umaa bicicleta e trotinete para criança e um
pequeno bilhar de matraquilhos.

A casa dispõe de porta para SELF-CHECKIN, para em caso algum dos turistas chegue tarde

1/2

Cantinho de Préstimo - AL
Escrito por Junta
Terça, 30 Junho 2015 10:18 - Actualizado em Terça, 22 Outubro 2019 10:35

será enviado um código de acesso e no dia seguinte os proprietários passam pela casa a fazer
uma visita e falar com as pessoas e esclarecer alguma duvida da casa ou da região.

Atualmente o preço por noite para um casal são 39€ e tem a casa completa para disfrutar de
um final de semana ou ferias.

Caso venha um casal com mais pessoas, cada pessoa tem o preço adicional de 10€.

( ESTES PREÇOS PODEM SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO ) de qualquer forma
basta ligar para consultar, temos preços especiais para estadias superiores a 10 dias.

Contactos:

CARLA SILVA

913002928
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