Newsletter

Especial
Triatlo Longo Caminha 2021
Participantes e Familiares

Desconto 20%
Em todas as tipologias
De 28 a 30 de Maio

*Serviço de pequeno-almoço 5€ pessoa.

Somos uma pequena aldeia situada
no Alto Minho, com uma localização
priviligiada entre a serra eo mar e
inserida em plena mata do Camarido.
. Apenas a 1 Km das praias de Moledo,
de Caminha e da foz do rio Minho,
somos o destino ideal para férias em
família, grupo de amigos ou apenas
ﬁm-de-semana tranquilo. Com uma
área de 14,000 m2, temos ao seu
dispor, para aluguer férias ou ﬁm-de-semana, 32 casas (tipologia T1, T2, T3),
amplos espaços verdes, uma piscina
exterior (adultos e crianças), Campo
multiusos (ténis, futebol, etc.) bar e
restaurante (Serviço buffet) e grelhadores exteriores.

We are a little village located in Alto
Minho, with a privileged location
between the mountain and the sea
and in the middle of the “Camarido”
forest. We are the perfect spot for
family holidays or just a quiet and nice
weekend, since we are located at
about 1 km from “Moledo” and “Caminha” beach. With a large area, with
about 14,000 m2, we have, ate your
disposal, for holidays and weekends,
32 houses for rent, with a spacious
gardens, a outdoor swimming pool
(for children too), a multipurpose ﬁeld
(for tennis and soccer, etc.) a bar and a
restaurant (buffet service) and outdoor barbecues.

Serviços internos | Internal Services
No nosso ediﬁcio principal encontrará
a receção, snack-bar e o restaurante
“Campo do Senhor”. Temos ainda ao
seu dispor um salão de jogos, com
bilhar snooker e matraquilhos, e uma
sala para jovens com jogos diversos.

in our main building you will ﬁnd a
reception area, the snack bar and our
restaurant “Campo do Senhor”. we
also have, at your disposal, a game
room, with a billards snooker and
table football, and a room for the
young people with various games.

Casas | Houses
Todas as Salas das nossas casas são acolhedoras e
espaçosas. Com uma Kitchenette Totalmente
equipada, possuem ainda aquecimento central
para um maior conforto.

All our rooms are spacious and cozy. with a fully
equipped kitchenette, our houses also has, for
more comfort, contral heating.
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