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Um retiro
«verde» por

excelência

A Casa do Valle surgiu em 2006 como um projeto de alojamento local, levado a cabo por
Virpi Oliveira, proprietária apaixonada pela natureza e por atividades ao ar livre.
O que era inicialmente uma experiência bem-sucedida, arrancou em 2008 como projecto
oficial, apresentando-se hoje com um caso de sucesso evidente.
A Casa do Valle foi aumentando sucessivamente de quatro para
os atuais onze quartos (sete standard e quatro superiores). Situada
a 400 metros do centro histórico de Sintra, encontra-se dotada de
um amplo jardim, de um pomar, piscina, sauna, zona de barbecue
e cozinha comum totalmente equipada, e, mais recentemente,
estacionamento privado, preparado para carros elétricos, inclusive
Teslas. Dispõe também de bicicletas elétricas para aluguer, que os
hóspedes podem utilizar para explorar Sintra.
Com uma equipa unida e dedicada, aqui privilegia-se a relação
com o cliente, fazendo-se tudo para que este se sinta em casa.
Além disso, são promovidas caminhadas na Serra de Sintra e zona
envolvente, uma vez que a equipa conhece a fundo a área; são
também disponibilizados mapas adequados e personalizados com
os trilhos escolhidos pelos clientes, bem como a agenda de outras
atividades ao ar livre com parceiros da região. Virpi Oliveira refere
que o seu perfil de visitantes são “pessoas ativas, que gostam de
sair e explorar.”
Desde há dois anos que a Casa do Valle conta com o galardão
«Green Key» e, para a sua obtenção e manutenção, os principais
cuidados tidos em conta foram a redução e controlo dos consumos
de eletricidade e água, dentro dos quais existe a necessidade de
responder a determinados parâmetros obrigatórios. A curto-prazo
existe o objetivo de colocar painéis solares na propriedade, aumentando ainda mais o seu cariz «verde», no entanto esta acção requer
autorizações camarárias que são dificilmente obtidas, uma vez que
a casa se encontra localizada na zona de paisagem protegida.
Explica também Virpi Oliveira: “Fazemos reciclagem e encorajamos os hóspedes a fazê-la; utilizamos produtos naturais, ecológicos e sem conservantes desde os alimentos aos detergentes,
assim como também todos os produtos de higiene. A Casa do Valle
dispõe também de aquecedores em vários quartos com pedras
recarregáveis para, mais uma vez, pouparmos energia e, em três
quartos, colocamos salamandras a lenha, recolhida na propriedade”.
Como projeto de 2018 já concretizado, destaca-se a criação de
um jardim aromático para usufruto dos hóspedes.
“Queremos sensibilizar os nossos hóspedes para a importância
da reciclagem e promover atividades a pé e bicicleta, minimizando
assim as emissões carbónicas e potenciando a atividade turística
pela Serra de Sintra e não apenas no centro da vila”.
“Pode ser-se “verde” sem perder a qualidade”- conclui a empresária.

