Hotel Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo
SOBRE
Hotel Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo
Turismo no Espaço Rural
Tipo de Alojamento
O Hotel Rural da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, o primeiro hotel vínico em Portugal, nasceu da
reconstrução da antiga casa senhorial oitocentista, em plena harmonia com a natureza, nesta propriedade de 120
hectares da família Amorim.
Aqui, em harmonia com a natureza e num reencontro com a tradição, os visitantes podem aceder a inúmeras
actividades vínicas e agrícolas e experimentar a tranquilidade do Vale do Douro, com a garantia de todo o conforto.
Entre a loja de vinhos e o bar vínico, os pomares seculares e os circuitos pedestres, o museu de azeite ou a adega
subterrânea, o jardim de inverno ou o alpendre e a magnífica piscina entre vinhas, todos os locais são ideais para
sentir a vinha, beber um bom vinho ou degustar o melhor da gastronomia regional.
Contactos
Morada:

Quinta Nova 5085-222 Covas do Douro

Telefone:

+351 254 730 430

Fax:

+351 254 730 431

E-mail:

hotelquintanova@amorim.com

Website:

http://www.quintanova.com/hotel

Caraterísticas e Serviços
Piscina
Número de quartos: 11
Quartos duplos com casa de banho: 11
Quartos na casa principal: 11
Sala de televisão / vídeo
Aquecimento central
Número de suites: 11
Área reservada a não fumadores
Área reservada a fumadores
Restaurante
Bar
Baby care
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Acesso Internet no quarto
Ar condicionado no quarto
Telefone no quarto
Mini bar no quarto

Horários
Horário do pequeno-almoço: 08h30 - 10h30

Acessos
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Terminais ferroviários

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

Pagamentos
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
TV satelite, Loja de Vinhos, Capelas, heliportoRegisto nº 4093&nbsp;&nbsp;
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