Quinta do Bacêlo
SOBRE
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Quinta do Bacêlo, é uma casa rustica, construída nos finais sec.XIX, completamente restaurada e remodelada em
1997, possui 3 quartos de cama de casal, 2 twins, e 1 Estudio. Os quartos são amplos com varandas, mobiliário de
coleção, soalho envernizado, aquecimento central, televisão 4 canais, casas de banho completas revestidas a
mármore.
Sala de Estar com recuperador de calor, sala de pequenos-almoços, biblioteca, sala adega com capacidade para 60
Pax, toda a casa possui aquecimento central e decoração sóbria com móveis de coleção.
O Estudio é uma casa exterior completamente independente, composto por : quarto casal, kitchenete e casa de
banho completa. Na sala há ainda 2 sofás cama para 2 crianças e TV .
Na zona envolvente temos os jardins, uma piscina exterior (15 / 7 m), uma Capela dedicada a Stº António, Vinhedos
e uma Tenda (capacidade para 200 Pax) com parque automóvel.
O pequeno-almoço é servido até às 10H30, e é composto por sumo, cereais, chá, café, leite, iogurtes, pão, doces,
fiambre, queijo, marmelada, compotas, etc.
Só são servidas refeições Almoços/Jantares sob encomenda e pelo menos 10 pessoas.
A região é rica em história, gastronomia, beleza natural, tem 2 rios (Douro e Tâmega) onde se podem praticar
desportos náuticos. Podemos visitar a Quinta de Aveleda famosa pelo vinho verde. Temos a Rota do Românico ( 22
monumentos já restaurados)
Contactos
Rua do Bacêlo, nº 17 Est. Nac. 312 4575-294 Paredes PNF
+351 917 554 617 - +351 917 553 663 - +351 258 93 17 50
Telefone:
+351 258 93 13 20
Fax:
E-mail:

info@quintadobacelo.com bacelo@casasnocampo.net

Website:

http://www.quintadobacelo.com http://www.casasnocampo.net/EN/casa.php?casaid=20180

Caraterísticas e Serviços
Sala de jogos
Piscina
Sala de televisão vídeo
Aquecimento central
Área reservada a não fumadores
Aceita animais de estimação
Bar

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Televisão
Secador de cabelo

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

1/2

Horários
Horário do pequeno almoço: 07h30-10h30

Acessos
Parque de estacionamento
Garagem
Autocarro
Terminais ferroviários

Pagamentos
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Outras Informações
Está inserido na Rota do Românico; dista 5 Km do Rio Douro / Entre-os-Rios; num raio de 50 Km pode visitar
Guimarães; Braga; Barcelos; Amarante; Porto; Vila do Conde; etc
Suites com varandas Amenities nas casa de banho Robe e chinelos Radio / Televisão
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