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Tipo de Alojamento

Alojamento Local

A Quinta do Fontelo situa-se em Vouzela, em pleno vale do rio Vouga, numa Beira Alta rica em história, património,
gastronomia e águas termais.
Rodeada de vegetação centenária e serenidade, a Quinta do Fontelo é um retiro concebido para o reencontro com a
natureza, com extrema qualidade, detalhes e um serviço personalizado. Aqui, encontra o local ideal para relaxar,
cuidar do corpo e da alma e tirar o máximo partido da serra que o abraça.
Divida os seus dias entre aventuras e descanso, silêncio e contacto com as gentes locais e recarregue baterias num
lugar onde o único tempo que importa é o vivido com prazer.
A Quinta do Fontelo possui 2 quartos e 1 suite com jacuzzi que o convida a desfrutar de um banho relaxante tendo a
natureza como cenário. Todos os quartos possuem varanda privada, convidando a deixar-se envolver pela paisagem
imensa da montanha. Dispomos de uma sala de pequenos-almoços cheia de luz, um alpendre com zona de refeições
e uma sala de estar com zona de leitura e televisão. O espaço exterior inclui uma piscina exterior aquecida, um bar
junto da piscina, balneários, uma campo de jogos e ainda um picadeiro e cavalariças. O parque de estacionamento
exterior é gratuito e inclui um ponto de carragamento de carros Tesla e outro de carros elétricos, ambos de acesso
gratuito aos nossos hóspedes.
Contactos
Quinta do Fontelo, s/n 3670-151 Vouzela
+351 232 778 097
Telefone:
info@quintadofontelo.com
E-mail:
Website:

http://www.quintadofontelo.com

Redes Sociais:

https://www.facebook.com/quintadofontelo https://www.instagram.com/quintadofontelo/
https://www.pinterest.pt/quintadofontelo/ https://plus.google.com/+quintadofontelo

Caraterísticas e Serviços
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Número de camas: 6
Número de quartos: 3
Acesso à internet
Piscina
Piscina climatizada
Gay Friendly
Smokefree
Serviço de lavandaria
Piscina infantil
Número de quartos com casa de banho privativa: 3
Pequeno almoço
Terraço

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado no quarto
Telefone no quarto
Cofre no quarto
Televisão no quarto
Acesso Internet no quarto
Minibar no quarto
Quarto com aquecimento

Acessos
Parque de estacionamento
Serviço de Transfer
Bike Friendly

Acessibilidade
Percurso acessível até à entrada
Parcial
Entrada Acessível
Parcial
Circulação acessível no espaço interior
Parcial
Acessibilidade a áreas/serviços
Quartos
Pagamentos
Aceita cartões de crédito
Preço indicativo: $$$$ (>90€)

Outras Informações
Nº de Registo: 43276/AL
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