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Offer description:
La Casa del Teix és un bonic allotjament rural en la qual oblidar-se de les preocupacions i
gaudir de l'entorn natural privilegiat del Parc Natural de la Serra d?Espadà.

La Casa del Teix [4] és una casa rural pensada per a relaxar el cos i la ment. L'any 2003 va
ser totalment reformada seguint criteris de feng shui i utilitzant la bioconstrucció com a
mètode a seguir. Per a això, es van emprar materials naturals com a pedra, fusta o fang. A
més, l'electricitat que dóna servei a la casa és d'origen renovable. Es lloga per complet i té
capacitat de fins a 6 persones.
L'edificació compta amb una distribució en tres plantes. En la planta baixa, trobaràs una gran
habitació amb parets de fusta i pedra i dos llits individuals que es comunica amb l'exterior. En
la zona de jardí es troba el teix del qual la casa rep el seu nom així com una font i una
barbacoa.
En la planta principal de la casa trobaràs un rebedor, un bany, una cuina i un ampli saló
menjador. Des de la sala s'accedeix a una bonica terrassa amb vistes úniques cap a la
muntanya. La terrassa està comunicada també amb el jardí a través d'una escala. En l'última
planta hi ha una habitació doble amb un bany complet, que inclou banyera d'hidromassatge.
Optional services:
Eslida [5] és un municipi de la Plana Baixa castellonenca. La Serra d?Espadà marca tot el
paisatge del lloc amb els seus boscos de pins i sureres, els seus alts pics, nombroses fonts i
coves com la de l?Oret. Diverses senderes recorren el parc, portant-te pels llocs més
destacats. El nucli urbà del poble destaca pel seu castell i pels carrers estrets i empinats.
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