Valonquinta
SOBRE

Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Agro-Turismo

A Valonquinta está localizada a cerca de 1500 metros de Vila Flor, na estrada municipal entre Vila Flor e Roios. A
quinta ocupa um espaço de 20 hectares, composta por zona de mata, campos de hortícolas, olival, vinha, pomares,
zona de pasto de animais e lagos. Em toda a sua area existem varios caminhos que possibilitam agradáveis
percursos pedestres, passeios a cavalo, bicicleta ou mesmo Moto 4. A diversidade de especies de árvores e animais
proporciona uma componente pedagogica a quem nos visita, nomeadamente os mais novos, podendo comparar no
terreno as varias especies.
A área coberta da Valonquinta ocupa mais de 1000 m2, composto por zona de quartos, salão de jogos, biblioteca,
sala de jantar, copa e cozinha, várias salas de estar e leitura, bar, lavandaria, cozinha de fumeiro e churrasqueira.
Todas estas peças se distribuem em quadrado resultando assim um excelente pátio em granito na zona central com
cerca de 500 m2, dispondo na zona central uma nora de onde jorra agua de uma forma constante.
Contactos
Estrada Municipal Vila Flor - Roios 5360 130 - Vila Flor
+351 278511522; 927053047; 927052958
Telefone:
+351 278 511 524
Fax:
E-mail:

geral@valonquinta.com reservas@valonquinta.com

Website:

http://www.valonquinta.com

Caraterísticas e Serviços
Sala de jogos
Piscina
Número de camas: 10
Número de quartos: 8
Quartos duplos com casa de banho: 8
Quartos na casa principal: 8
Sala de televisão vídeo
Ar condicionado central
Aquecimento central
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Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Área reservada a fumadores
Restaurante
Aceita animais de estimação
Bar

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

Acessos
Parque de estacionamento
Garagem
Terminais ferroviários

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

Outras Informações
A recuperação da Quinta do Valongo (Valonquinta), foi concebida para lhe proporcionar momentos de lazer, num
ambiente genuinamente transmontano. Nos seus 20 hectares de extensão proporcionamos-lhes contacto directo
com a natureza. A reconstrução dos edifícios existentes, foi pensada por forma a oferecer-lhe um ambiente de
verdadeiro repouso, com classe, harmonia e distinção. Aguardamos a sua visita.
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