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No CORAÇÃO DO ALTO MINHO HÁ MAIS UMA MARAVILIIA PAPA CONHECER. 

CASA DO PATOPPINI-10 
O REFÚGIO PERFEITO PARA UMA ESCAPADINIIA 

A DOIS NO "PEQUENO TIBETE PORTUGUÊS" 
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C
om a biodiversidade e bele-
za natural dos socalcos do 
Sistelo e Arcos de Valde-
vez como pano de fundo, 

a Casa do Patorrinho proporciona 
uma oportunidade única para criar 
momentos idílicos a dois numa das al-
deias mais encantadoras de Portugal. 

Os traços retos da arquitetura, a luz 
natural e o elevado pé direito em toda 
a casa, conferem-lhe um ar moderno 
e ao mesmo tempo "charmoso» que 
certamente irá despertar sensações de 
harmonia e bem-estar. 

O acordar na Casa do Patorrinho é, 
sempre, deslumbrante, numa atmos-
fera relaxante graças aos grandes en-
vidraçados que proporcionam uma 
ligação fluída do espaço interior com 
a natureza. 

As verdejantes paisagens estão repletas 
de lugares onde a liberdade ao ar livre 
aguarda por ser explorada e vivenciada. 

O seu tempo será passado a criar 
momentos preciosos e memórias ines-
quecíveis. A habitação tem um quarto 
com WC privativo, cozinha, uma im-
ponente e confortável sala de estar. No 
exterior apresenta uma área de lazer 
inspiradora, com piscina e zona relva-
da com uma paisagem absorvente. 

Atreva-se a descobrir os encantos 
da aldeia. Se é um amante de natureza 
e caminhada, a aldeia de Sistelo é um 
lugar que tem de descobrir, por toda 
a sua envolvência com a natureza, 
para percorrer a Ecovia e passadiços 
do Vez, emoldurados pela beleza na-
tural do Rio Vez, ou fazer um trilho 
pelas brandas, antigos núcleos habi-
tacionais temporários de verão onde 
os pastores pernoitavam quando le-
vavam os animais para pastar nas zo-
nas mais altas da serra. 
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