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Casas de Campo
Saint Felix d'Otis
Casa de campo de Encanto

Casas de Campo - Casa de campo
de Encanto, individual, com 2 andares,

Qualité tourisme

entrada individual, num(a) Propriedade
privada

Ambiente : romântico, à beira da água
Capacidade : de 1 até 6 pessoa(s)
Quarto(s) : 2

Saint Felix d'Otis - Quebec
Canadá

Reserva : +1 (418) 544 5596 (Estados Unidos)
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Casas de Campo
Saint Felix d'Otis - Canadá

Casa de campo de Encanto
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Meio envolvente & localização

Casas de Campo

Campo

Golfe

Esqui

Equitação

www.iha.pt

Pesca

Casas de Campo - Casa de campo de
Encanto, individual, com 2 andares, entrada
individual, num(a) Propriedade privada

● Ideal para público em geral, família

Lazeres
● Lazeres a menos de 20 km / 12 milhas :
Esqui alpino, esqui de fundo, esqui fora de
pista, patinagem sobre gelo, banhos,
Gaivotas, canoe-kayak, golfe, ténis, centro
de equitação, caminho de passeio, percurso,
escalada, excursão de barco, passeio a
cavalo
● Atracções e lazer :
Bar/pub, restaurante, galeria de arte, local
histórico, museu, teatro, antiguidades &
velharias, loja de artesanato, casino

● Vista : panorâmica, montanha, campo,
floresta, lago, pôr-do-sol excepcional

● Ambiente : romântico, à beira da água

Meio envolvente

Os extras
● Estacionamento :
Estacionamento ar-livre : no terreno.
● Vantagens :
Local de esqui, par(es) de raquetes de neve,
sauna, jacuzzi, 2 bicicleta(s), barco a motor,
barco a remos

● Lugar pitoresco :
Pistas de esqui
Pista de patinagem
Praia
Corte de ténis público
Campo de golfe 9 buracos
Campo de golfe 18 buracos
Plano de água
Lago
Floresta
● Comodidades :
Centro aldeia
Padaria
Pequenos comércios
Supermercado
Lojas de luxo e marcas
Cabeleireiro
Correios
Banco
Hospital

www.iha.pt

www.iha.pt

Privilégios :
Acesso directo à praia, praia
privada, pontão privado

jacuzzi
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Casas de Campo
Quebec - Saint Felix d'Otis

Casa de campo de Encanto
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Interior

Exterior

Serviços

● Capacidade de acolhimento :
de 1 até 6 pessoa(s) (4 adultos, 2 criança(s))

● Instalação exterior :
Terraço, terraço coberto, pérgola, miradouro,
varanda mosquiteiro - lanai

● Roupa de casa :
Lençóis, Toalhas, Roupa de casa, Toalhas
de praia, Cobertor(es), Edredão/ões,
Almofadas(s)

● Divisões interiores :
2 quarto(s), 1 casa(s) de banho, 1 WC, sala
de estar, salão, sala de jantar, copa, lareira,
salão televisão, salão bar, salão biblioteca,
escritório, lavandaria self-service, pátio
interior, varanda
● Dormida - cama(s) :
2 cama(s) queen-size(s), 2 cama(s)
convertível/eis dupla(s), 1 cama(s) simple
(s), 2 cama(s) de bebé, 4 possibilidade de
cama(s) extra(s)

● Ambiente exterior :
Pátio privado, jardim paisagístico, relvado,
bosque, ribeiro, poços/nascente
● Equipamentos exteriores :
Salão de verão, barbecue a gás, mesa(s) de
jardim, cadeira(s) de jardim, carrinho de chá,
caramanchão, guarda-sol, salão de jardim,
espreguiçadeira(s), cadeira(s) de baloiço,
balancela, baloiço

● Conforto :
Lareira, TV, cinema em casa, sistema hifi,
gravador/reprodutor de vídeo, leitor de DVD,
tomada antena TV, telefone, fax, computador,
cabo/satélite, acesso Internet, acesso à
Internet de banda larga, wi-fi, radio
despertador, secador de cabelo, mosquiteiro
nas janelas, aquecimento eléctrico, fogão a
lenha, cortinas, estores, alarme, detector de
incêndio

● Pessoal :
Empregados, Cozinheiro/a(s) possível como
extra, Lavandaria possível como extra
● Refeições :
Pequeno-almoço, Refeições com os donos
da casa possível como extra, Refeições
barbecue possível como extra, Preparação
refeição local possível como extra,
Preparação cesto piquenique possível como
extra

Informações práticas

● Equipamento doméstico :
Louça/talheres, cafeteira, cafeteira eléctrica,
chaleira eléctrica, torradeira, máquina para
fazer crepes, conjunto fondue, grelhador,
fogão eléctrico, placa, forno, mini-forno,
micro-ondas, fritadeira eléctrica, exaustor,
frigorífico, congelador, lava-louça, máquina
de lavar roupa, máquina de secar roupa,
aspirador, ferro de engomar, tábua de
passar a ferro

● Informações práticas
Animais aceites com condições (informar-se
junto do proprietário)
Presença no local : animais domésticos,
animais selvagens
Aluguer não fumadores, transporte pessoal
recomendado
Água : quente/fria, água imprópria para
consumo
Energia eléctrica : 110-120V / 60Hz
Corrente eléctrica : sector
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● Casa :
Serviço de limpeza, Limpeza de partida,
Limpeza jardim/piscina, Limpeza de neve,
Vigilente/porteiro, Parque de estacionamento

Internet
Holiday
Ads

DE PARTICULAR A PARTICULAR

Casas de Campo
Quebec - Canadá

4
Reservar

Casa de campo de Encanto
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Álbum fotográfico - 1
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vista panorâmica
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jacuzzi
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Casa de campo de Encanto
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Galeria de fotos recordações - 1
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Casa de campo de Encanto
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Galeria de fotos recordações - 2
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Casa de campo de Encanto
Localização

Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
Canadá

www.iha.pt

www.iha.pt

Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
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América
América
América
América
do
do
do
Norte
Norte
Norte
América
América
América
Américado
do
do
do
doNorte
Norte
Norte
Norte
Norte

Localização & Acessos

Contacto

Coordenadas GPS em graus, minutos e segundos: Latitude 48°17'56"N - Longitude
70°32'50"O (Alojamento)
Morada

Línguas
faladas

→ 337 ch.du lac a la croix
g0v 1m0 Saint Felix d'Otis
● Aeroporto Bagotville
→ Bagotville, Quebec, Canadá
→ Distância : 75km
→ Tempo : 30'
● Auto-estrada (saída) 170
→ Chicoutimi, Quebec, Canadá
→ Distância : 85km
→ Tempo : 1h15'
● La Baie : (21km)
● Chicoutimi : (36km)
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Casa de campo de Encanto

Preços de aluguer - Casas de Campo - Casa de campo de Encanto - de 1 até 6 Pessoa(s)
Preços

Noite

Fim-de-semana

Semana

2 semanas

Mês

Época baixa

68€*

-

-

-

-

Época média

68€*

-

-

-

-

Época alta

68€*

-

-

-

-

Especial festas

68€*

-

-

-

-

Período promocional

68€*

-

-

-

-

vista panorâmica

www.iha.pt

www.iha.pt
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Reservar

jacuzzi

Condições de reservas

Contacto

● Reserva
→ Pagamento do valor restante :
no acto da entrega das chaves

Línguas
faladas

● Arrendamento
→ Despesas correntes incluídas
→ Taxa de estadia incluída
→ Prever suplemento para :
- cama(s) extra(s)

Reservar
Contactar o proprietário

Modos de pagamento aceites

Contacte directamente os proprietários

● Dinheiro

www.iha.pt
N° classificado
37739
>> Reservar <<
* Taxa de conversão a título indicativo : 100€ = 117.29$ = 89.59£
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