LUZ CHARMING HOUSES
Rua Principal nº78, Moimento
2495-650 Fátima
GPS: 39º 37’ 18.2'' N, 8º 40' 36.5‘’ W

Ao entrar no Luz Houses, sentir-se-à transportado para
uma outra época, onde a arquitectura tipica e a cultura
de Fátima do século XIX e inicio do século XX é
redesenhada e dá origem a esta aldeia tão peculiar.
O muros de pedra solta demarcam a aldeia pintada
com a cor da terracota, invocando a fertilidade e as
caracteristicas dos solos desta região, resultantes de
milhões de anos de decomposição das rochas calcárias.
Aqui, o presente e o passado conjugam-se em perfeita
harmonia para lhe proporcionar uma experiencia única.

QUARTOS

Em cada casa, com interiores em open
space, encontrará códigos e mensagens que
o desafiarão a refletir e uma cama
impecávelmente branca convidá-lo-á a
relaxar e a sonhar.
Todos os quartos são para não fumadores e
dispõem de Smart TV, TV cabo, telefone,
cofre, wifi gratuito, ar condicionado, minibar,
secador de cabelo, roupão e chinelos . As
suites têm também Kitchinette e camas
extras.
Os quartos duplos Superiores e Deluxe têm
capacidade máxima de 2 pessoas, as Suites
Standart de 3 pessoas, as Suites Superiores
de 4 pessoas e as Master Suites têm
capacidade máxima de 6 pessoas.

GASTRONOMIA

Existe uma aconchegante sala de refeições
onde poderá tomar o pequeno-almoço ou
tomar uma refeição ligeira à noite
No Forno a Lenha são feitas algumas
iguarias, preparadas segundo as receitas
locais
e
tradicionais.
bolos
como
antigamente.

ACTIVIDADES IN

Na Eira, sobre as pedras ancestrais relaxe,
olhe para as estrelas, sinta o aroma dos
carvalhos e das azinheiras à sua volta, ou dê
dois passos para dar em mergulho na nossa
piscina. Noutras ocasiões este é o palco para
danças, concertos, meditação ou yoga.
Na Gruta privilegiamos a aromaterapia e a
fitoterapia, recorrendo à nossa maravilhosa
flora local e às tradicionais mezinhas,
passadas de geração em geração.
No jardim encantado poderá fazer
um Percurso Meditativo e na Ermida tem um
espaço de contemplação e meditação.

ACTIVIDADES OUT

Deslumbre-se pelos planaltos da serra de
Aire, perca-se no amago desta montanha,
redescubra aldeias perdidas e mergulhe
nalgumas das mais belas praias fluviais.
De tradições milenares, esta região é fértil
em
importantes
edifícios,
alguns
classificados pela UNESCO, que perpetuam
a história destas gentes.

