
Dispõe de 2 quartos, 1 com 1 cama de casal e o outro com 2 camas 
individuais, casas de banho privativas, 1 casa de banho de serviço, 
também ela construída na rocha, aquecimento central, sofá cama, frig-
orifi co, microondas, máquina de café, televisão nos quartos e sala/coz-
inha e todo o equipamento de cozinha para confeccionar refeições.

Situada na parte mais elevada da aldeia, possui um espaço exterior 
jardinado e com uma área de sombreamento com mesa e cadeiras, 
para se poder usufruir da frescura do lugar e apreciar uma paisagem 
bela e deslumbrante que permite avistar terras de Espanha. Cerca 
de dois terços da parede da cozinha/sala são de rocha, onde se situa 
incrustada a lareira.

CASA DOS PICOTINHOS

CASA DO MEDRONHEIRO

Dispõe de 1 quarto, 1 cama de casal e casa de banho ampla, a lareira 
embutida na rocha, que faz parte de uma das paredes da cozinha/sala, 
tem aquecimento central, sofá cama, frigorifi co, microondas, máquina 
de café, televisão no quarto e sala/cozinha e todo o equipamento de 
cozinha para confeccionar refeições.

No exterior dispõe de espaço de descanso e lazer, com mesa rústica 
e bancos à sombra de uma oliveira, o que permite usufruir de uma 
agradável mistura da paisagem e dos sons da natureza e aproveitar a 
tranquilidade, sossego e bem estar que o mesmo proporciona.

CASA DA MINA

A casa da mina situa-se no centro da aldeia, tem dois quartos, cada um 
com 2 camas individuais, 1 casa de banho, 1 cama para criança até 4 anos, 
lareira, aquecimento central, televisão nos quartos e sala/cozinha, sofá 
cama, frigorifi co, microondas, máquina de café e todo o equipamento de 
cozinha necessário para confeccionar refeições.

Esta casa permite o acesso a pessoas com defi ciência motora e pela sua lo-
calização propicia a  uma harmoniosa integração com o quotidiano rural. 

CASA DA FIGUEIRA

Dispõe de 2 quartos, 1 com cama de casal, o outro com 2 camas indi-
viduais e um divã, 1 casa de banho, sofá cama, lareira , tem frigorifi co, 
microondas, máquina de café, televisão nos quartos e sala/cozinha e todo 
o equipamento de cozinha para confeccionar refeições.

Tem ainda uma varanda em madeira com acesso através do quarto com 
cama de casal, o que permite repousar e apreciar os fi ns de tarde de 
verão e acariciar o sol da Primavera e Outono, em cadeiras recostáveis 
de madeira.

CASA D’ÁFONTE

Situada junto à recepção, dispões de dois quartos, com cama de casal, 1 casa 
de banho, 1 varanda em madeira com acesso através de um dos quartos, que 
permite apreciar a o entorno natural, lareira, aquecimento central, televisão 
nos quartos e sala/cozinha, sofá cama, frigorifi co, microondas, máquina de café e 
todo o equipamento de cozinha necessário para confeccionar refeições. 
Esta casa foi em tempos ocupada por familiares do poeta Ary dos Santos .

RECEPÇÃO

Local de recepção de clientes, onde efectuam o check-in, recebem informações 
de interesse sobre aspectos gastronómicos, culturais, de património natural, de 
desporto e lazer, locais de interesse, entre outros da região.
Este espaço, tal como as restantes casas, mantém as características típicas da 
região. 



AS CASAS DE CASARES

As Casas de Casares são um empreendimento de Turismo Rural, clas-
sifi cado de Turismo de Aldeia composto por 5 moradias tradicionais, 
recuperadas de acordo com a traça original.
Na sua reconstrução foram utilizados materiais ecológicos e da 
região. As paredes são de xisto, o telhado de telha regional, no inte-
rior prevalecem as madeiras de castanho e carvalho e a cal, dispõem 
de uma decoração simples e típica da aldeia.
Embora as casas possuam uma grande rusticidade, dispõem do con-
forto necessário e indispensável, para que os seus ocupantes nelas 
possam passar dias imemoráveis de relaxamento e bem estar, tran-
quilidade e sossego, num ambiente o mais possível personalizado e fa-
miliar, sendo recebidos como se fossem os nossos próprios amigos.

A ALDEIA

Casares, no concelho de Vinhais, é uma aldeia de tradições pura-
mente rurais, onde noutros tempos o contrabando contribuiu de-
cididamente para manter a subsistência dos seus habitantes, pessoas 
simples, a quem a vida árdua do campo não tira um sorriso aberto 
para receber, com simpatia, quem os visita.
Situa-se no sopé da Serra da Coroa e em pleno Parque Natural de 
Montesinho fazendo fronteira com Espanha. À beleza paisagística 
desta região da Terra Fria do Nordeste Transmontano, junta-se a 
riqueza de património arqueológico, arquitectónico, museológico, 
tradições e cultura, fauna e fl ora. Destacamos uma fl ora muito rica 
em plantas aromáticas e medicinais, algumas delas utilizadas na pre-
paração do fumeiro e pratos gastronómicos da região.

LOCALIZAÇÃO

CONTACTOS

www.casas-de-casares.com
E-mail: geral@casas-de-casares.com

Telef.: 273 323 301
Telem.: +351 961 939 474
           +351 934 346 673

Casa de Casares
Largo da Fonte
Casares - Montouto
5320 VINHAIS

A Carqueja - Turismo da Natureza, Lda
Av. Fernando Pessoa, Lote E, nº 10 - 1º Dto.
5300-177 BRAGANÇA

Madrid
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