A MAIOR OFERTA hoteleira em fátima
FATIMA’S LARGEST HOTEL GROUP

Localização / Location
(N39o37’17.8” W8o40’37.6”)
Esta pequena unidade hoteleira esconde-se num
bosque místico, a apenas 2 km do Santuário de Fátima.
This small Hotel is hidden in a mystical forest, only
2 km from the Sanctuary of Fatima.

Luz Charming Houses | Casas de Campo
“A Soul Experience”

Luz Charming Houses é um espaço especial, localizado em Fátima, num conceito peculiar
de “pequena aldeia”. É composto pela Mãe Casa e 15 quartos com uma decoração simples
e intimista.
Inspirado no passado de um local e na cultura do seu povo, rico em pormenores, o Luz Charming
Houses é inspirado na arquitetura tradicional dos séculos XIX e XX da região de Fátima.
Na Mãe Casa, encontram-se a receção, a tradicional mercearia, a acolhedora sala de estar e
o honesty bar e a sala de refeições.
No exterior, um jardim plantado pela Mãe Natureza, podemos encontrar locais místicos
como a gruta natural, um local mágico e um segredo pronto a ser desvendado: o Luz Senses.
Aqui a especialidade são massagens e terapias baseadas em conhecimentos ancestrais que
evidenciam os saberes locais oferecendo experiências únicas e um misto de sensações.
No jardim é ainda possível encontrar um abrigo de ovelhas, uma cisterna centenária e uma
ermida onde se pode simplesmente refletir ou meditar, sendo este um local perfeito para
eventos especiais.
Quem visita o Luz Charming Houses deverá preparar-se para uma experiência única e usufruir
de momentos de simplicidade inesquecíveis em plena comunhão com a natureza.

Luz Charming Houses, a unique and special place! Located in Fatima, in a peculiar concept of “little
village”, is composed by the Mother House and 15 rooms with a simple and intimate decoration.
Inspired by the past of a site and by the culture of the people, rich in details, Luz Charming Houses
is inspired on the traditional architecture of the XIX and XX centuries of the region of Fatima.
In the Mother House, you can find the reception desk, a little grocery store, a living room and
a breakfast room, a terrace and an “honesty bar”.
Outside, a garden carefully planted by Mother Nature, where we can find mystical places.
Hidden in the grove, a magical place can be discovered: Luz Senses. Embedded in a natural
cavern, here the specialty lies on massages and therapies, offering exclusive experiences and
a fusion of profound sensations.
On the various corners of the garden it is also possible to find a sheep shelter,
a centenary cistern and the hermitage where you can simply reflect or meditate, being this a
perfect location for special and intimate events.
The ones who visit Luz should prepare themselves for a distinctive experience and appreciate
the unforgettable time in full communion with nature.

Para mais informação consulte o nosso site em www.fatima-hotels.com ou contacte-nos através do +351 249 531 101 ou booking@fatima-hotels.com
For more information check our website www.fatima-hotels.com or contact us by phone +351 249 531 101 or e-mail booking@fatima-hotels.com

Ficha técnica /

Fact sheet

SERVIÇOS PÚBLICO / SERVICES

Número de Quartos / Number of Rooms
Receção 24h / Reception 24h
Bar / Bar

15
No Staff After Midnight
Honesty Bar

Esplanada / Patio
Pequeno-almoço / Breakfast Buffet
Refeições / Meals

Refeições Ligeiras/Light Meals

Wi-fi no Edifício / Wi-fi Coverage in the Entire Building
Estacionamento / Parking
Estacionamento Autocarro / Bus Parking

-

Música Ambiente / Ambient Music
Sala Multiusos / Conference and Event Rooms
Business Corner com Internet / With Internet Access
Sala de Meditação / Meditation Room
Capela / Chapel

-

Acessos para Pessoas c/ Mobilidade Condicionada / Wheelchair Access
Sala de Jogos / Games Room
Loja de Souvenirs / Souvenir Shop
Possibilidade de Transfer / Transfer on Demand
Ar Condicionado / Air Conditioning
Parque Infantil / Playground

-

Ginásio / Gymnasium

-

SPA

-

Salas de Tratamento / Treatment Room
Kids Club
Piscina / Pool

Exterior/Outdoor

SERVIÇOS DE QUARTOS / SERVICES ROOMS

Casa de Banho Completa / Complete Bath
TV Satélite / Satellite TV
Serviço de Quartos / Room Service
Cofre nos Quartos / In-Room Safe Deposit Box
Minibar / Mini Bar
Secretária para Trabalho / Work Desk
Música Ambiente / Ambient Music

-

Serviço Lavandaria / Laundry Service
Quartos para Pessoas com Mobilidade Condicionada / Rooms for Physically Challenged Guests

Cama Extra ou Berço / Extra Bed and/or Crib
Ar Condicionado / Air Conditioning
Chaves Magnéticas / Magnetic Keys

-

Roupão / Bath Robes
Balança / Scale

-

Menu de Almofadas / Pillow Menu
Varandas em Todos os Quartos / Balconies in All Rooms

-
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