La nostra filosofia
La Nostra filosofia està simbolitzada per Les Orenetes. Aquests
ocells són indicadors de qualitat ambiental ja que any rere any tornen al mateix territori. Creiem que és l’icona ideal per a la nostra
casa rural, per la qualitat del medi ambient local i pel respecte cap a
tot allò que ens ofereix la terra.
Des de la nostra humil contribució, volem ajudar a dinamitzar el
territori del Penedès, amb el menor impacte ambiental possible.
Apropar els hostes a un territori vitivinícola a cavall del mar Mediterrani i les muntanyes del Litoral.
El nostre objectiu és oferir la calor rural, el temps de repós, el silenci, les migdiades, la tranquil·litat, la desconnexió,... demostrar que
hi ha un altra estil de vida fora la ciutat i aquesta ha de ser la nostra
contribució activa a la millora social i ambiental per donar un valor
afegit a tots aquells que vulguin visitar-nos.
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La Casa Gran

El Niu de les Orenetes

L’ Entorn
La casa rural Les Orenetes està envoltada de vinyes, en un paisatge tranquil i és ideal per als nens ja que disposa d’un pati interior i
un entorn magnífic per passejar, córrer o anar en bicicleta. A més
a més també tenim gallines que els nens podran donar de menjar
o anar-hi a buscar els ous i també un hort per collir-hi tomàquets,
albergínies, pebrots, calçots... que després podran cuinar. Així
mateix, oferim als hostes unes rutes específiques de descobriment del medi i per als més grans, us aconsellem visitar algunes
de les bodegues de la zona per a conèixer els vins del Penedès.

Les Orenetes disposa de dues parts: la Casa Gran, pensada per 8-10
pers. i el Niu de les Orenetes, que es pot llogar sol (per a una parella
amb/sense nens) o junt amb la Casa Gran (per a grups més grans,
12-14 persones) ja que es pot (o no) comunicar pel menjador i el jardí.
La Casa Gran és un habitatge de dues plantes estructurat com les
tradicionals cases de pagès. A la planta baixa hi trobem el cancell
que dóna pas a l’entrada i seguidament al menjador; aquest, de
més de 40m², disposa d’una llar de foc, amplis i còmodes sofàs,
una TV de 42”, equip de música, un cup on hi fermentaven el vi i una
taula que convida a xerrades i reunions. En aquesta planta també hi
trobem un lavabo, una sala de jocs per als més petits i la cuina, equipada amb microones, rentavaixelles, nevera, rentadora, congelador,
cafetera, forn, aspiradora... entre altres electrodomèstics.
Si pugem al primer pis, hi trobem una sala, la qual fa de distribuïdor de quatre habitacions dobles i dos banys complerts. Totes les
habitacions tenen llum natural i s’hi pot contemplar la magnífica
panoràmica de les vinyes i l’entorn.

El Niu de les Orenetes era l’antic celler de la Casa Gran i és la part
més nova de Les Orenetes. S’ha recuperat la pedra de la paret i algunes eines que es feien servir per treballar al camp. Està completament equipat: llit doble, equip de música, TV (32”), sofà, lavabo,
jardí, terrassa, cuina complerta amb nevera, congelador, microones,
rentavaixelles i forn. A més a més, també disposa d’una fantàstica
llar de foc que es veu des de dins del llit.

* Tant el Niu de les Orenetes com la Casa Gran, disposen de calefacció, llenya per al foc, bressol per als més petits, aparcament,
roba de llit, tovalloles, rutes per a conèixer l’entorn, llibres de lectura, jocs de taula, oli i productes agrícoles de temporada.

La casa es troba a només 10 km de la platja i a 500 metres de
la muntanya. A més, podreu realitzar-hi infinitat d’activitats d’oci
com: Port Aventura, Aqualeón, Làctics Foix ..., de cultura: museu
Pau Casals, Aqüeducte romà, museu Deu Font..., d’enoturisme:
bodegues Joan Sardà, Codorniu, Torres, Avgvstvs..., activitats
esportives: Pitch & Putt, pintball, Elis-Elis Globus... o gastronòmiques: el Castell (a 500m), Cal Padrí, El Pati de la Fonda, Cal
Kildo, el Molí...

