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Casa Marianna - Quinta Parte
Casa Marianna - Quinta Parte
Monte do Corgos, Areal
7555 014 Cercal do Alentejo
Tel:0351 925 740 020
quintaparte@xs4all.nl
www.meia-ontwerp.nl/quintaparte
Lat: 37.821983
Long: -8.618061
Op een prachtige locatie in Alentejo
bevindt zich landgoed Quinta Parte
van 26750 m² groot, zonder naaste
buren. Het landgoed ligt op een
heuvel, Monte do Corgos, waardoor
je ongeveer 40 kilometer ver kunt
kijken.
Op dit landgoed staat het familiehuis
waar de verhuurder (Dick Borsboom,
73 jaar, Nederlands, naturist) woont
en leeft. Naast zijn huis ligt iets
lager het vakantiehuis Casa Marianna.
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Het is een simpele en traditionele
Portugese woning met een mooi,
groot en deels overdekt terras waar
vanaf je een prachtig uitzicht hebt.
Het terras is afgeschermd met een
muur waardoor je er privacy
hebt. Het huisje heeft een ruime
keuken, badkamer met douche en
toilet, een ruime woonkamer met
houtkachel en openslaande deuren
naar het deels overdekte terras, en
een slaapkamer. Alle ruimtes hebben
een deur naar het terras aan de
voorzijde van het huis. Op het terras
bevindt zich een buitendouche (koud
of warm door zonne-energie). In het
huis zijn slaapplaatsen voor maximaal
zes personen.
Er is goede WiFi in het huis
aanwezig. Een verblijf op dit
landgoed betekent rust, stilte,
genieten van het uitzicht en 's avonds
een betoverende sterrenhemel.
Overdag vogels bekijken die over de
tuin zweven.

Aan de gegevens die hier staan kunnen geen rechten ontleend worden. De
informatie op deze pagina zijn voor een groot deel afkomstig van bezoekers. Zie
je fouten of heb je aanvullingen, help anderen en geef het door op
naturismegids.nl
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De directe omgeving is prachtig,
groen en heuvelachtig. Vol kurkeiken,
eucalyptussen en sinaasappelbomen.
Op loopafstand ligt een stuwmeer
(Barragem de Campilhas) waarin
gezwommen kan worden. Vanuit het
huis zijn eindeloos mooie
wandelmogelijkheden. De Alentejo in
Portugal heeft prachtige tussen
rotsen verscholen strandjes of lange
uitgestrekte stranden die uitnodigen
tot urenlange wandelingen.
Onderweg naar het strand kom je in
dorpjes aan zee allerlei restaurantjes
tegen, waar de Portugezen lekkere
vismaaltijden serveren. Langs de kust
vind je leuke dorpjes zoals Porto
Covo en Sines. De kust ligt op
ongeveer 20 kilometer van het huis.
Als de wind goed staat, kun je vanaf
het terras van het natuurhuisje in de
verte de zee horen ruisen.
Foto's van het huis kun je bekijken
op:
https://www.natuurhuisje.nl/vakantiehuisje/33234
Coördinaten van het landgoed:
37°51’21.3”N / 8°39’31.6”W
Algemeen
Aantal kamers: 2
Aantal eenheden met eigen sanitair: 1
Keuken
Internet
WIFI / internet
WIFI / internet gratis
Faciliteiten
Meer (geschikt om te zwemmen)
Diversen
Nederlands gesproken
Engels gesproken
Duits gesproken
Alleengaanden welkom
Geschikt voor kinderen
Niet-rokers
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