Hotel Rural Casas Novas
SOBRE
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Hotel Rural

O Hotel Rural Casas Novas é um estabelecimento hoteleiro de quatro estrelas, inserido num local marcadamente
rural de nobres tradições, no concelho de Chaves. Instalado numa magnífica propriedade com cerca de 2,2 hectares
sobre uma pequena colina com num enquadramento de grande beleza natural, foi construído a partir da recuperação
de um Solar de arquitetura barroca do século XVIII e transformado num requintado Hotel Rural de Charme.
Inaugurado em Julho de 2008 em Casas Novas – Redondelo, possui uma atmosfera elegante e acolhedora onde pode
encontrar charme e requinte caraterísticas deste Hotel que o torna como local único para uma estada pessoal ou de
negócios.
Tem por objetivo proporcionar alojamento num ambiente de qualidade e conforto, incentivar a interação dos
hóspedes com o meio natural envolvente, bem como o seu descanso e relaxamento.
Entregue-se de corpo e alma aos sabores e aromas que aqui se confecionam. Privilegiando sempre os produtos
tradicionais transmontanos, mas utilizando também um leque alargado de outros produtos, poderá degustar
experiências gastronómicas inesquecíveis de acordo com as suas preferências. O restaurante foi construído na
antiga adega, onde ainda se conservam as condutas de vinho em pedra e no bar, foram preservados os lagares
originais. O Hotel Rural Casas Novas possui um Centro Multiusos com espaços apropriados à organização de
diferentes eventos - Lagar, Adega e Salão de Banquetes com capacidade para acolher até 400 pessoas.
Entre os serviços disponíveis do Hotel destacamos o Health Club composto por piscinas, exterior e interior aquecida,
jacuzzi, sauna, banho turco, ginásio e sala de massagens.
Adicionalmente para os espíritos mais desportistas o Hotel dispõe de um campo polidesportivo com requisitos para a
prática de várias modalidades e para os espíritos mais aventureiros o percurso ambiental Rota de Casas Novas.
Para os mais novos o Hotel tem à disposição um Parque Infantil assim como uma sala de estar, uma sala de leitura e
biblioteca para momentos de descontração e descanso.
Contactos
Rua Visconde do Rosário Nº1, Casas Novas 5400-727 Redondelo
+351 276 300 050
Telefone:
+351 276 300 559
Fax:
E-mail:

reservas@hotelruralcasasnovas.com

Website:

http://www.hotelruralcasasnovas.com

Caraterísticas e Serviços
Court de ténis
Piscina
Número de camas: 54
Número de quartos: 26
Quartos duplos com casa de banho: 26
Quartos na casa principal: 27
Sala de televisão vídeo
Ar condicionado central
Aquecimento central
Número de suites
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Área reservada a fumadores
Restaurante
Ginásio
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Piscina climatizada
Baby Sitter
Bar
Sauna
Jacuzzi

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Televisão
Secador de cabelo
Acesso Internet
Ar condicionado no quarto
Telefone
Mini bar

Horários
Horário do pequeno almoço: 08h00 - 10h30

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
Aceita Travellers Cheques
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Outras Informações
Registo nº: 1358
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