Quinta do Mosteiro do Pombeiro
SOBRE

Quinta do Mosteiro do Pombeiro
Apartamentos Turísticos
Tipo de Alojamento
Cassificação:

****

A Quinta do Mosteiro do Pombeiro, situada em pleno coração do Vale do Sousa, confronta com o imponente Mosteiro
de Pombeiro, fundado no século IX, de evidente cariz Românico Beneditino. Trata-se de uma propriedade rústica de
6ha com produção de vinho, kiwis, amoras e criação de animais.
Entre os concelhos de Guimarães, património mundial, e o de Amarante, também de elevado valor histórico, a
Quinta do Mosteiro dispõe de um interessante conjunto de construções à volta de uma enorme eira, oferecendo uma
soberba visão paisagística do vale e do Mosteiro.
Sem dúvida um local com uma imensa mística para passar uns fantásticos dias de descanso e descobrir o riquíssimo
património artístico e paisagístico da região.
Contactos
Morada:

Pombeiro - Felgueiras

Telefone:

4610-640 Pombeiro de Ribavizela
+351 255 336 028

Fax:

+351 253 415 418

E-mail:

geral@quintamosteiro.com

Website:

http://www.quintamosteirorural.com

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Câmbios
Parque de estacionamento
Baby Sitter
Piscina
Número de camas: 8
Número de apartamentos: 4
Ar condicionado central
Sala de televisão / vídeo
Sala de jogos
Acesso à internet
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Aceita animais de estimação
Court de ténis
Quartos para fumadores
Garagem
Número de quartos: 4
Baby care
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)

Serviços e equipamentos no quarto
Televisão no quarto
Ar condicionado no quarto
Quarto com aquecimento
Mini bar no quarto

Horários
Horário do pequeno-almoço: 09h00 -11h00

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviários

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

Pagamentos
Aceita Travellers Cheques
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
Pequeno-almoço na cozinha velha com forno a lenha e passeios em BTT, TT, carro antigo ou a cavalo pelos caminhos
da aldeia.
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