Quinta de Fiães
SOBRE

Foto: Quinta de Fiães
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Agro-Turismo

A Quinta de Fiães é um alojamento turistico, constituído por três edificios:O primeiro é a Casa Principal, onde é
composta por seis quartos duplos com casa de banho privativa, todos eles com vista privilegiada para o Douro e Trás
os Montes, ampla sala de refeições, confortável sala de estar, onde têm a presença da calorosa lareira, livre acesso a
todas as zonas de lazer;A Segunda casa é composta por dois apartamentos T1 bem dimensionados, com quartos que
dispõem das melhores condições, com climatização central e casa de banho, ampla sala de estar, sofá cama, com
kitchenette, lareiras, TV, internet e telefone.;Por último, o terceiro é um edificio com dois apartamentos T2 no piso
térreo, e um apartamento T4 no piso superior;Os apartamentos T2 contam com 2 quartos duplos, tal como, o
apartamento T4 possui 2 quartos duplos e 2 quartos Twin, ambos dispõem das melhores condições, compostos por
climatização central, casa de banho privativa, ampla sala de estar acompanhado com confortável sofá cama, sala de
jantar , kitchenette, lareiras, TV, internet e telefone.Todos os edificios têm acesso a espaços ajardinados, onde se
encontram o bar e a piscina, disponibilizando ainda lugares de estacionamento.A Quinta de Fiães é o epicentro
encontra-se a 5 minutos do troço Vila Real - Porto, ou Vila Real - Bragança.Mais do que um alojamento é o conceito
de agroturismo, este Hotel de Quinta, tem oportunidade de oferecer a quem nos visita, além do relaxamento
profundo, participação no ciclo da vinha e do vinho e toda a envolvência rural, onde as atividades se destacam pela
cultura de Trás os Montes e Alto Douro, evidenciando a deliciosa gastronomia e os melhores vinhos do mundo,
recriando a história através de interlocutores personalizados.
Contactos
Quinta de Fiães 5070-572 Vilar de Maçada - Alijó
+351 259 919 275
Telefone:
geral@quintadefiaes.pt
E-mail:
Website:

http://www.quintadefiaes.pt

Caraterísticas e Serviços
Piscina
Número de camas: 30
Número de quartos: 15
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Sala de televisão vídeo
Aquecimento central
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Restaurante
Aceita animais de estimação
Baby Sitter
Bar

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

Horários
08h00 - 10h30
Horário do pequeno almoço: 08h00-10h30

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro

Pagamentos
Aceita cartoes de credito

Outras Informações
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