Alojamento
Porto e Norte
Barcelos
Apartamento Real
Alojamento Local

Alojamento Local

Morada: Rua Doutor Augusto Monteiro, 136 3º Esq Ap
3114750-800 Barcelos
E-mail: celeste-lacerda@hotmail.com

Morada: Rua General Humberto Delgado, 784750-165
Barcelos
Telefone: +351 962 361 603
E-mail: armeniosantos55@hotmail.com

Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 2;

Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 2;

Art'Otel Barcelos
Alojamento Local
Morada: Rua da Madalena, N.º 294750-315 Barcelos
Telefone: +351 253 185 819; +351 934 024 180
E-mail: info@artotelbarcelos.com;
reservas@artotelbarcelos.com Website:
http://www.artotelbarcelos.com/
Horários:
Check in: 14h00 - 21h00
Check out: 12h00;
Outras Informações:
Cama extra 15€
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 14; Número de quartos:
9; Acesso à internet; Ar condicionado central; Gay Friendly;
Smokefree; Serviço de lavandaria; Número de quartos com casa
de banho privativa: 9; Cozinha; Pequeno almoço; Terraço;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviço de Transfer; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Televisão no quarto; Acesso Internet
no quarto; Minibar no quarto; Quarto com aquecimento;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Acessibilidade:
Lugares de estacionamento reservados; Percurso acessível até à
entrada: Total; Entrada Acessível: Total; Área de receção
adaptada a pessoas com necessidades especiais; Circulação
acessível no espaço interior: Parcial; Acessibilidade a
áreas/serviços: Esplanada;

Situado no centro de Barcelos, o Art’Otel é uma Boutique Guest
House que funciona num belo edifício construído por volta de
1937, no início do século XX. Recentemente reconstruído,
oferece quartos únicos, com decorações distintas, todos com
casa de banho privativa, uma zona de estar, um pátio exterior e
ainda estacionamento privativo.
Algumas peças são feitas por medida, outras foram alvo de uma
profunda e cuidadosa seleção e recuperação. Cada quarto tem a
sua personalidade, apostando numa decoração única e
exclusiva, mas o bom gosto é constante.
Dista poucos minutos a pé dos principais monumentos e pontos

Unidade de alojamento na modalidade de apartamento, numa
zona calma muito perto de centro da cidade. Espaço decorado
com ambiente moderno e acolhedor.

Barcelos Way Guest House
Alojamento Local
Morada: Rua Custódio José Gomes Vilas Boas, N.º 44
4755-059 Barcelinhos
Telefone: +351 253 825 090; +351 932 912 575
E-mail: info@barcelosguesthouse.com Website:
http://barcelosguesthouse.com/
Horários:
7h00 - 21h00;
Outras Informações:
Encerra nos dias 24 e 25 de Dez.
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Bar; Número de camas: 20; Número de
quartos: 7; Acesso à internet; Ar condicionado central; Gay
Friendly; Número de quartos com casa de banho privativa: 7;
Cozinha; Pequeno almoço; Terraço;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Televisão no quarto; Acesso Internet
no quarto; Minibar no quarto; Quarto com aquecimento;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);

A Barcelos Way Guest House é a primeira guest house do
concelho e localiza-se na frente ribeirinha de Barcelinhos, em
pleno coração do centro histórico de Barcelos, com uma vista
memorável sobre o rio Cávado.
Dispõe de 6 estúdios (12 camas) e 7 quartos com 20 camas,
apresenta decorações distintas com alusão aos monumentos da
cidade, ao seu artesanato e ao Caminho Português de Santiago.
Esta casa pretende ser um verdadeiro espaço de convívio e de
lazer, onde diferentes culturas se cruzam, num ambiente
verdadeiramente familiar e acolhedor à entrada de Barcelos.

Casa da Avó Ana
Alojamento Local
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de interesse da cidade, bem como da sua zona comercial, com
destaque para o campo da feira, onde semanalmente, às quintasfeiras, decorre a tradicional Feira de Barcelos, conhecida pela
sua grandiosidade, riqueza e diversidade e que acontece já
desde o século XV.
O refúgio perfeito para dias inesquecíveis…

Casa Brasil
Alojamento Local
Morada: Rua Nossa Senhora Franqueira, 18084755-104
Carvalhal
Telefone: +351 924 069 382
E-mail: therezacpeixoto@gmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 7;

Morada: Rua da Aldeia N.º 24 4905-011 Aldreu
Telefone: +351 968 530 098
E-mail: cstevens@cstevens.pt
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 4; Número de quartos: 3;

Esta casa de férias apresenta um amplo jardim e comodidades
para lazer e animação, com 3 quartos e capacidade para 6
pessoas. A propriedade disponibiliza bicicletas de utilização
gratuita, numa área propícia a ciclismo e caminhadas. Localizada
na freguesia de Aldreu, no concelho de Barcelos, a 18 km do
centro da cidade.

Casa da Guarda - Casa de Assade
Alojamento Local

Esta unidade de alojamento dispõe de 7 camas com capacidade
para 8 utentes. Situada nas imediações do Monte da Franqueira,
zona de património histórico, cultural e religioso inegável.

Casa da Escola - Casa de Assade
Alojamento Local
Morada: Rua Condessa Campanha 72,4775-111
Grimancelos
Telefone: +351 252 961 241
E-mail: imvfcc@gmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 2;

Os apartamentos e estúdios da Casa de Assade estão situados
em quintas renovadas mas que mantém muitos pormenores
originais, como paredes em pedra e videiras suspensas. A
propriedade apresenta uma piscina exterior e campo de ténis.
Todas as acomodações têm aquecimento e incluem uma cozinha
com frigorífico e um fogão. Também dispõem de uma área de
estar com sofá e televisão.
Situada na freguesia de Grimancelos, em Barcelos, esta
propriedade fica a menos de 5 minutos de carro de Chavão e a
menos de 40 minutos do Aeroporto do Porto.

Morada: Rua Condessa Campanha 72 4775-111
Grimancelos
Telefone: +351 252 961 241
E-mail: imvfcc@gmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas : 1;

Os apartamentos e estúdios da Casa de Assade estão situados
em quintas renovadas mas que mantém muitos pormenores
originais, como paredes em pedra e videiras suspensas. A
propriedade apresenta uma piscina exterior e campo de ténis.
Todas as acomodações têm aquecimento e incluem uma cozinha
com frigorífico e um fogão. Também dispõem de uma área de
estar com sofá e televisão.

Casa de Barqueiros
Alojamento Local
Morada: Rua Padre Afonso Meira Carrilho 73, 4740-685
Barqueiros
Telefone: +351 967 066 508
E-mail: chantal.figueiredo@sapo.pt
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 6;

Casa da Oliveira
Alojamento Local
Morada: Rua da Granja, N.º 342 4775-173 Monte de
Fralães
Telefone: +351 917 587 857

Casa em ambiente rural com 4 quartos com casa de banho
privativa, 2 quartos, 2 casas de banho completas, sala de jantar,
sala de estar com lareira, cozinha equipada, churrasqueira
coberta, piscina 5x10, grande jardim com campo de futebol.

Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 3; Número de quartos: 2;

Casa de Panque

Moradia em ambiente rural, situada na antiga freguesia de
Monte Fralães, com 2 quartos (3 camas) com capacidade para 6
pessoas. Encontra-se a um minuto do Santuário de Nossa
Senhora da Saúde, um dos espaços emblemáticos do Monte
D`Assaia e também nas imediações do fabuloso Solar de Fralães.
Esta casa localizada a cerca de 13 Km do centro da cidade.

Alojamento Local
Morada: Rua de Campilhós, N.º 1, Panque 4750-609
Barcelos
Telefone: +351 964 057 121
E-mail: casadepanque@gmail.com Website:
http://www.casadepanque.com/
Outras Informações:
Aberto de maio a outubro.
A Casa de Panque é alugada na sua totalidade em regime de uso
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exclusivo, como tal sem refeições.

Casa de Levandeiras
Alojamento Local
Morada: Largo S. Brás 311, 4755-069 Barcelinhos
Telefone: +351 961 214 527
E-mail: mhumbertamaciel@gmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 8;

Localizada em Barcelos, a Casa de Levandeiras dispõe de uma
piscina privada, um amplo jardim e de acesso Wi-Fi gratuito.
Com acesso directo a um terraço com vista para a montanha, a
casa de férias é composta por 3 quartos e uma cozinha
totalmente equipada. A casa de férias também inclui uma
televisão de ecrã plano, uma máquina de lavar roupa e 4 casas
de banho com uma banheira.
A casa de férias dispõe de uma piscina exterior.

Casa de São Sebastião
Alojamento Local
Morada: Rua dos Caminheiros de Santiago, N.º
3804750-064 Lijó
Telefone: +351 253 884 117 / 938 291 572 / 253 147 256

Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 6; Número de quartos:
4; Acesso à internet; Piscina; Serviço de lavandaria; Número de
quartos com casa de banho privativa: 2; Cozinha; Terraço;
Acessos:
Parque de estacionamento; Terminais ferroviários; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Acesso Internet no quarto; Quarto com aquecimento;
Acessibilidade:
Lugares de estacionamento reservados; Percurso acessível até à
entrada: Total; Entrada Acessível: Total; Área de receção
adaptada a pessoas com necessidades especiais; Circulação
acessível no espaço interior: Parcial;

Localizada na freguesia de Panque em pleno Vale do Neiva, a
Casa de Panque é um espaço que conjuga a autenticidade do
mundo rural com as tradições populares deste vale de
excelência ambiental. Um verdadeiro refúgio, onde ao barulho
das águas límpidas do Neiva se junta a sinfonia do canto das
aves num enquadramento único e perfeitamente paradisíaco,
quando desfrutar da piscina exterior. Dispõe de acomodações
para 9 pessoas (4 quartos) e dista cerca de 16 km de Barcelos.
Próxima à emblemática Igreja e Necrópole de Mondim e das
quedas de água e moinhos de Panque.

E-mail: cesar-.silva@hotmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 5; Número de quartos: 2;

A Casa de São Sebastião é um espaço rústico com um toque
moderno e ambiente familiar tipicamente português. Dispõe de 2
quartos num total de 5 camas com capacidade para 6 utentes e
espaços comuns, quer no interior quer no exterior. Disponibiliza
atividades lúdicas, como os passeios a cavalo, charrete, aulas de
equitação e demonstrações equestres, entre outras, tais como
ciclismo e caminhadas. Localizada na freguesia de Lijó, a 5 km
do centro da cidade, no Caminho Português de Santiago.

Casa do Carriço - Casa de Assade
Alojamento Local
Morada: Rua Condessa Campanha 724775-111
Grimancelos
Telefone: +351 252 961 241
E-mail: imvfcc@gmail.com

Casa do Caminho - Casa de Assade
Alojamento Local
Morada: Rua Condessa Campanha 724775-111
Grimancelos
Telefone: +351 252 961 241
E-mail: imvfcc@gmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 5;

Os apartamentos e estúdios da Casa de Assade estão situados
em quintas renovadas mas que mantém muitos pormenores
originais, como paredes em pedra e videiras suspensas. A
propriedade apresenta uma piscina exterior e campo de ténis.
Todas as acomodações têm aquecimento e incluem uma cozinha
com frigorífico e um fogão. Também dispõem de uma área de
estar com sofá e televisão.
Situada na freguesia de Grimancelos, em Barcelos, esta
propriedade fica a menos de 5 minutos de carro de Chavão e a
menos de 40 minutos do Aeroporto do Porto.

Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 2;

Os apartamentos e estúdios da Casa de Assade estão situados
em quintas renovadas mas que mantém muitos pormenores
originais, como paredes em pedra e videiras suspensas. A
propriedade apresenta uma piscina exterior e campo de ténis.

Casa do Fiscal

Todas as acomodações têm aquecimento e incluem uma cozinha
com frigorífico e um fogão. Também dispõem de uma área de
estar com sofá e televisão.

E-mail: casasoucasaux@net.novis.pt Website:
http://www.casadofiscal.com

Situada na freguesia de Grimancelos, em Barcelos, esta
propriedade fica a menos de 5 minutos de carro de Chavão e a
menos de 40 minutos do Aeroporto do Porto.

Alojamento Local
Morada: Rua de Sá, N.º 386 4905-020 Aldreu
Telefone: +351 253 811 345; +351 934 810 757

Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 3; Número de quartos: 4;

Pequena quinta de 1 hectare, ideal para famílias e grupos de
amigos. Casa com 4 quartos, capacidade para 6 pessoas, além
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Casa do Paço
Alojamento Local
Morada: Rua do Paço, N.º 484905-134 Palme
Telefone: +351 93 27 50 353

de grande sala com bilhar, lareira e piscina. Muitas árvores de
fruto, pinhal, churrasqueira e mobília de exterior, com pequeno
bilhar para crianças, campo de futebol 5, bicicletas disponíveis,
baloiços e escorrega.

E-mail: turisnatur@gmail.com Website:
http://www.turisnatur.com

Próxima do Caminho Português de Santiago e localiza-se na
freguesia de Aldreu a 17 km de Barcelos e Viana do Castelo.

Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 2; Número de quartos: 4;

Casa do Prado - Casa de Assade
Alojamento Local

Para quem procura relaxar, a Casa do Campo é o lugar ideal.
Além de espaçosa e confortável, está situada em lugar calmo,
rodeada por uma grande variedade de natureza. Casa com 4
quartos e capacidade para 8 pessoas. Localizada na freguesia de
Tamel S. Veríssimo, a 4 km do centro da cidade.

Casa do Souto

Morada: Rua Condessa Campanha 724775-111
Grimancelos
Telefone: +351 252 961 241
E-mail: imvfcc@gmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 4;

Alojamento Local
Morada: Rua Cooperativa Ribeira Neiva, N.º 54 4905-024
Aldreu
Telefone: +351 927 564 788
E-mail: casadosoutoaldreu@gmail.com Website:
http://www.casadosoutoaldreu.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 4; Número de quartos: 3;

É uma típica casa do Norte e está decorada com objetos do
artesanato local e nacional. Tem 3 quartos, 2 duplos e um outro
com duas camas individuais. Um dos quartos com casa de banho
privativa adaptada a pessoas com mobilidade reduzida. A área
exterior possui mobiliário, piscina e um espaço destinado a
crianças. Localizada na freguesia de Aldreu, no concelho de
Barcelos, a 18 km do centro da cidade, nas imediações de
emblemático convento de Palme.

Os apartamentos e estúdios da Casa de Assade estão situados
em quintas renovadas mas que mantém muitos pormenores
originais, como paredes em pedra e videiras suspensas. A
propriedade apresenta uma piscina exterior e campo de ténis.
Todas as acomodações têm aquecimento e incluem uma cozinha
com frigorífico e um fogão. Também dispõem de uma área de
estar com sofá e televisão.
Situada na freguesia de Grimancelos, em Barcelos, esta
propriedade fica a menos de 5 minutos de carro de Chavão e a
menos de 40 minutos do Aeroporto do Porto.

Casa do Tanque - Casa de Assade
Alojamento Local
Morada: Rua Condessa Campanha 724775-111
Grimancelos
Telefone: +351 252 961 241
E-mail: imvfcc@gmail.com

Casa do Terreiro
Alojamento Local
Morada: Avenida Arcebispo Dom Gaspar de Bragança,
1114740-674 Barqueiros
Telefone: +351 967 066 508
E-mail: chantal.figueiredo@sapo.pt
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 6;

A casa situada no centro da aldeia de Barqueiros, em ambiente
rural. Possui 6 quartos, 5 casas de banho, sala do piano, sala de
jantar, entrada, sala de snooker, cozinha, pequeno jardim,
piscina 5x11 m e churrasqueira.

Casa dos Soldada Rustic House

Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 6;

Os apartamentos e estúdios da Casa de Assade estão situados
em quintas renovadas mas que mantém muitos pormenores
originais, como paredes em pedra e videiras suspensas. A
propriedade apresenta uma piscina exterior e campo de ténis.
Todas as acomodações têm aquecimento e incluem uma cozinha
com frigorífico e um fogão. Também dispõem de uma área de
estar com sofá e televisão.
Situada na freguesia de Grimancelos, em Barcelos, esta
propriedade fica a menos de 5 minutos de carro de Chavão e a
menos de 40 minutos do Aeroporto do Porto.

Alojamento Local
Morada: Rua Aldeia, 284905-011 Aldreu

Casa do Varandão

Telefone: +351 966 927 805

Alojamento Local

E-mail: gracielalila@gmail.com

Morada: Avenida de Paço Velho, N.º 440 4750-874 Vila
Frescainha S. Pedro
Telefone: +351 965 531 086

Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 3;

E-mail: reservas@casadovarandao.pt Website:
http://www.casadovarandao.pt

Trata-se uma casa de campo rústica que mantém o traço original

Caraterísticas e Serviços:
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todo em granito. Ótima exposição solar, com varanda e grande
terraço soalheiro. Terreno com 2000 m2, com vinha e árvores de
fruto. Equipada com Barbecue, mesa de granito no exterior,
baloiço, escorrega e rede de descanso. Existe padaria, talho,
farmácia e mini-mercado muito perto. Excelente localização para
visitar o Norte de Portugal. Ótimas acessibilidades. Saúde e Bem
Estar. Reiki e Massagens - a pedido, mediante marcação prévia.

Casa Rebelo
Alojamento Local
Morada: Rua Barreiro, 2844750-408 Cossourado /
Barcelos
Telefone: +351 253 113 506 | 962 663 191
E-mail: jpaaleixo@gmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 2; Número de quartos: 2;

Aquecimento central; Número de camas: 4; Número de quartos :
1; Acesso à internet; Ar condicionado central; Piscina; Piscina
climatizada; Gay Friendly; Cozinha; Pequeno almoço; Terraço;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Televisão no quarto; Acesso Internet
no quarto; Quarto com aquecimento;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€); Tarifas “All inclusive”;

A Casa do Varandão era um antigo e imponente espigueiro em
pedra. Hoje, os espaços usados para guardar e debulhar as
espigas de milho, transformaram-se num belo espaço de
alojamento. A eira, onde se secavam os grãos de milho, deu
lugar a uma agradável piscina rodeada de laranjeiras. Com 1
quarto e capacidade para 4 utentes. Localizada a 5 minutos do
centro histórico de Barcelos, em Vila Frescainha (S. Pedro).

Com uma decoração tradicional, a casa Rebelo situa-se numa
zona rural, sossegada e central da aldeia. A casa está
completamente equipada, com 2 quartos e capacidade para 4
hóspedes, dispõe de churrasqueira e terraço. Localizada na
freguesia de Cossourado, no concelho de Barcelos a 12 km do
centro da cidade.

Casa no Campo

Dream Big

Casas da Quinta da Cancela

Alojamento Local

Alojamento Local

Morada: Rua São Salvador, 3914750-792 Vila Cova

Morada: Rua Cândido Batista de Sousa, N.º 275 4905-031
Balugães
Telefone: +351 258 763 079; +351 961 850 640

Telefone: +351 966 271 842
E-mail: cristinapvarzim@hotmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 4;

Dream Big é uma casa contemporânea, com amplos espaços,
que dispõe de 4 quartos, piscina, churrasqueira e vista para a
montanha. Localizada na freguesia de Vila Cova, a 10 km do
centro da cidade de Barcelos.

Encosta do Sol
Alojamento Local
Morada: Rua do Calvário, N.º 41, Aborim / Tamel
4750-024 Barcelos
Telefone: +351 93 83 57 700
E-mail: encostadosol@live.com.pt Website:
http://www.encostadosol.pt.vu
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 6; Número de quartos: 3;

Construída numa arquitetura moderna e funcional, com um
grande conforto e requinte. Com base num projeto elaborado
pelo seu proprietário, teve como objetivo a correta inserção do
espaço construtivo na encosta do Vale do Neiva, desfrutando de
vistas espetaculares para o vale e montanhas em redor. A casa
dispõe de 3 quartos e oferece alojamento confortável a 6
pessoas. Destacam-se como atributos desta propriedade a sua
luminosidade, as vistas de todas as dependências num encontro
constante entre o interior e as paisagens envolventes. O pôr do
sol é um dos momentos mais belos do dia, onde o reflexo da
natureza espelha sobre a água da piscina, oferecendo uma
atmosfera única. Localizada em Aborim a cerca de 10 km da
cidade de Barcelos.

Alojamento Local
Morada: Rua de Laceiras, 1384905-087 Fragoso
E-mail: alvernazairbnb@gmail.com

E-mail: geral@quintadacancela.pt
Outras Informações:
Casa do Lagar
Casa da Eira
Casa da Quinta
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 8; Número de quartos: 7;

Desde o século XVIII, a Quinta da Cancela pertence à mesma
família. Os atuais proprietários fizeram da recuperação deste
espaço um exercício de memória, ao encontro dos vestígios do
tempo com calma, detalhe, gosto e paixão.
A intervenção releva a predominância das técnicas construtivas
tradicionais, levadas a preceito pelo construtor e o respeito pelos
costumes e tradições da casa da Cancela, tendo resultado num
ambiente integrado no meio envolvente, discreto e acolhedor.
Localiza-se na freguesia de Balugães a 15 km de Barcelos com
passagem obrigatória no Caminho Português de Santiago.
Engloba um conjunto de três alojamentos: Casa do Lagar com 3
quartos, Casa da Eira e Casa da Quinta com 2 quartos cada.

Elisabete Guest House
Alojamento Local
Morada: Rua Fontão, 3874750-090 Alvito S. Pedro –
Barcelos
Telefone: +351 969 412 867
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 2;
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In Barcelos Hostel & Guest House
Alojamento Local
Morada: Rua Infante Dom Henrique, 644750-251 Barcelos

Casa de campo com decoração moderna, inserida numa aldeia
rural muito tranquila e acolhedora. Ótima para relaxar,
aproveitando o jardim. Os hóspedes têm ao dispor 2 quartos
independentes com varanda. Localizada na freguesia de Alvito S.
Pedro, a 10 km do centro da cidade.

Telefone: +351 918 214 512
E-mail: info@inbarcelos.com

Gallo's House
Alojamento Local

Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 38;

Morada: Rua Montinho, 174755-525 Várzea – Barcelos
Telefone: +351 965 704 043

Situado no coração da cidade e na margem do Rio Cávado, em
Barcelos, o In Barcelos - Hostel & Guest House é uma unidade de
alojamento que surge de uma requalificação de um imóvel de
um ilustre poeta - A Casa do Escritor Jayme de Séguier que viveu
em Barcelos, (1860 - 1932), - que tem em perspetiva recolher as
melhores impressões, uma vez que não se trata apenas de um
Hostel.

E-mail: delphis1000@hotmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 5;

Moinho Novo
Alojamento Local

Moinho Velho
Alojamento Local
Morada: Parque Merendas dos Moinhos4755-378
Paradela
Telefone: +351 967 066 508
E-mail: chantal.figueiredo@sapo.pt

Morada: Parque Merendas dos Moinhos4755-378
Paradela
Telefone: +351 967 066 508
E-mail: chantal.figueiredo@sapo.pt
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 3;

Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 3;

Quinta da Lage
Moinho de vento localizado numa área de agradável envolvência
rural, com um parque de merendas e a natureza por companhia.
Capacidade para acolher 6 a 8 pessoas nos seus 3 quartos,
totalmente equipado e jardim com piscina oval. Localizada na
freguesia de Paradela, a 13 km do centro da cidade.

Alojamento Local
Morada: Rua dos Penedos - Freixieiro,4755-623 Perelhal
Telefone: +351 914 030 971
E-mail: manuelquinta@hotmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 8; Número de quartos: 6;

Quinta das Carvalhas
Alojamento Local
Morada: Rua das Carvalhas, N.º 600-A 4905-097 Fragoso
Telefone: +351 258 778 042; +351 965 244 878 Fax:
+351 258 778 042
E-mail: d.saneiva@gmail.com Website:
http://www.quintadascarvalhas.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 13; Número de quartos: 8;

A Quinta da Lage dispõe de 6 quartos, com capacidade para 11
hóspedes, e oferece acomodação de animais de estimação. Os
hóspedes podem também desfrutar de várias atividades nas
imediações, incluindo golfe e caminhadas. Localizada na
freguesia de Perelhal, no concelho de Barcelos, a 8 km do centro
da cidade.

Quinta de Espezes
Quinta integrada num amplo espaço verde da paisagem
minhota, onde pode usufruir de uma zona ribeirinha com a
frescura e a calmaria das águas do ribeiro local, assim como, de
um jardim repleto de exemplares de fauna e flora. Localiza-se na
freguesia de Fragoso a 19 km do centro de Barcelos.
Acomodações para confortavelmente alojar 20 pessoas nos seus
8 quartos.

Quinta de Santa Leocádea
Alojamento Local
Morada: Rua Santa Leocádia 559,4755-392 Pedra Furada
Telefone: +351 917 799 851
E-mail: antonio.limpodefaria@gmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 4;

Alojamento Local
Morada: Rua Alcaide Nuno Gonçalves4755-331 Milhazes
E-mail: susana_carvalho67@hotmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 7;

Moradia enquadrada num espaço rural com amplas paisagens
verdejantes, onde se destacam o Monte de Nossa Senhora da
Franqueira e o Castelo de Faria. Esta quinta dispõe de 5 quartos,
7 camas com capacidade para 10 pessoas, com piscina exterior
e campo de ténis / futebol. Localizada na freguesia de Milhazes,
a 7 Km do centro da cidade de Barcelos.

Quinta de Sendim
Alojamento Local
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A Quinta de Sta. Leocádia dispõe de 3 quartos, com capacidade
para 6 hóspedes. Possui pátio com churrasqueira e piscina
exteriores. Os hóspedes podem ainda jogar ténis de mesa e
fazer caminhadas. Localizada na freguesia de Pedra Furada, a 9
km de Barcelos, na rota do Caminho Português a Santiago

Morada: Travessa do Espírito Santo, N.º 750 4750-785
Vila Boa, Barcelos
Telefone: +351 933 232 300
E-mail: josemiranda.qb@gmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 3; Número de quartos: 2;

Quinta do Giestal
Alojamento Local
Morada: Calçada do Giestal 194750-410 Cossourado
E-mail: helenaruvina@gmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 6;

A Quinta do Giestal está situada em Barcelos. A propriedade
disponibiliza acesso Wi-Fi gratuito e comodidades para
churrascos.
Esta casa de férias possui 2 quartos, uma televisão e ar
condicionado. A cozinha está equipada com um micro-ondas,
uma torradeira, um frigorífico e uma máquina de café.

A Quinta de Sendim localizada, em Vila Boa, no coração do
Minho a 2 km da cidade de Barcelos e próximo do Porto, Braga e
Viana no Castelo, e no Caminho Português a Santiago. A
propriedade de 12 ha, bem como os 8 ha de vinha envolvente,
transmitem globalmente uma enorme tranquilidade, onde
sentimos os aromas da paisagem minhota. A casa inaugurada
em 2016 é composta por 2 quartos com capacidade para 4
pessoas. Excelente para turismo cultural, natureza e
gastronómico tendo Barcelos, a cidade rainha do artesanato,
como pano de fundo para desfrutar das diversas riquezas deste
território.

Quinta do Sardão
Alojamento Local

Residencial Kuarenta & Um
Alojamento Local
Morada: Rua Miguel Bombarda, N.º 414750-320 Barcelos
Telefone: +351 932 117 730
E-mail: reservas.residencial41@gmail.com Website:
https://residencial41.wixsite.com/residencial41
Horários:
Check in: 14h00 - 21h00
Check out: 12h00;
Outras Informações:
Cama extra 15€
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 9; Número de quartos:
7; Acesso à internet; Smokefree; Serviço de lavandaria; Cacifos;
Número de quartos com casa de banho privativa: 7; Cozinha;
Pequeno almoço; Terraço;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Televisão no quarto; Acesso Internet
no quarto; Quarto com aquecimento;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários; Serviço de Transfer; Bike
Friendly;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Parcial; Entrada Acessível:
Parcial; Circulação acessível no espaço interior: Parcial;
Acessibilidade a áreas/serviços: Esplanada;

A Residencial Kuarenta&Um foi recentemente inaugurada.
Oferece 7 quartos com uma decoração simples e acolhedora.
Disponibiliza uma zona de estar comum e ainda um pequeno
pátio exterior, onde poderá desfrutar do almoço/jantar nos
quentes dias de verão. Um ótimo local, para se sentir em casa, a
preços reduzidos a poucos minutos do centro da cidade, numa
das ruas mais típicas da cidade de Barcelos.

Villa Clementina

Morada: Rua Poça de Conchade, 255 4905-155 Tregosa
Barcelos
Telefone: +351 933 267 486
E-mail: alice.capitao@gmail.com
Horários:
24h;
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 4; Número de quartos:
3; Acesso à internet; Piscina; Gay Friendly; Número de quartos
com casa de banho privativa; Cozinha; Terraço;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Garagem;
Serviços e equipamentos no quarto:
Acesso Internet no quarto; Quarto com aquecimento;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Parcial; Entrada Acessível:
Parcial;

A Quinta do Sardão situa-se em Tregosa, concelho de Barcelos,
integrada num espaço totalmente privado com cerca de 10000
m2. Possui espaços relvados, floridos, ensolarados e com árvores
que proporcionam sombras, um tanque com água e um pequeno
lago num ambiente relaxante e de onde podemos avistar
ao longe o mar e santa Luzia em Viana do Castelo. No exterior
tem uma área para refeições, Piscina exterior de uso exclusivo
dos hóspedes. Barcelos 19 Km, Viana do Castelo 23 Km, Porto 70
Km.

Solar da Estação
Alojamento Local
Morada: Largo Marechal Gomes da Costa, N.º 1 4750-162
Arcozelo, Barcelos
Telefone: +351 933 056 887 Fax: +351 253 816 688
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 16; Número de quartos: 9;

Alojamento Local
Morada: Rua do Feital nº 2154750-726 Tamel S.
Veríssimo
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E-mail: pedrobarbosah@gmail
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 5;

Para quem procura relaxar, a Casa do Campo é o lugar ideal.
Além de espaçosa e confortável, está situada em lugar calmo,
rodeada por uma grande variedade de natureza. Casa com 4
quartos e capacidade para 8 pessoas. Localizada na freguesia de
Tamel S. Veríssimo, a 4 km do centro da cidade.

Unidade de alojamento de caráter familiar que oferece a todos
aqueles que pretendam um serviço de alojamento rápido e
simples a preços competitivos. Prima pela qualidade do
atendimento e pelos serviços de restauração associados a esta
unidade. Próxima à estação de comboio, central de camionagem
e ao centro da cidade. Dispõe de 9 quartos num total de 16
camas. Funciona durante todo o ano.

Bragança
Chez Gorete
Alojamento Local
Morada: Rua Conde de Ariães, 3B 6º dir5300-114
Bragança
Telefone: +351 914 892 674
E-mail: scrafonso@gmail.com Website:
http://www.mpproperty.pt
Horários:
Check-in: 17:00 - 23:00; Check-out: 08:00 - 11:00;
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 5; Número de quartos:
3; Acesso à internet; Gay Friendly; Número de quartos com casa
de banho privativa; Cozinha; Pequeno almoço; Refeitório;
Quartos múltiplos: 7;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Televisão no quarto; Quarto com
aquecimento;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Parcial; Entrada Acessível:
Parcial; Circulação acessível no espaço interior: Parcial;
Acessibilidade a áreas/serviços: Quartos;

Apartamento bem localizado. Ideal para viagens de lazer ou
negócios. Próximo do hospital, piscinas e universidade. Tem
varandas para nascente e poente, com vistas bonitas para a
cidade e serras envolventes. Próxima de pista de bicicleta e
caminhadas.

Lamego
Quinta de Recião (Casa do Moinho)

Quinta de Recião (Casa dos Caseiros)

Alojamento Local

Alojamento Local

Morada: 5100-530 Figueira, Lamego

Morada: 5100-530 Figueira, Lamego

Telefone: +351 916 522 561

Telefone: +351 916 522 561

E-mail: booking@quintadereciao.com Website:
http://www.quintadereciao.com

E-mail: booking@quintadereciao.com Website:
http://www.quintadereciao.com

Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviço de Transfer; Bike Friendly;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 2; Número de quartos : 1; Gay Friendly;
Número de quartos com casa de banho privativa; Cozinha;
Terraço;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);

Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviço de Transfer; Bike Friendly;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 3; Número de quartos: 2; Gay Friendly;
Cozinha; Terraço;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Serviços e equipamentos no quarto:
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Serviços e equipamentos no quarto:
Quarto com aquecimento;
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Parcial; Entrada Acessível:
Parcial; Circulação acessível no espaço interior: Parcial;
Acessibilidade a áreas/serviços: Quartos; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade intelectual;

A cerca de 7 km de Lamego, atravessando a ponte romana,
estende-se ao longo da margem direita do Rio Varosa o local
ideal para quem goste de desfrutar da natureza, na sua
expressão mais genuína: a melodia do silêncio interrompido pelo
canto das aves, pelo suave marulhar das águas, das cascatas e...
pelo som bucólico e apaziguador de um moinho, que nos convida
a adormecer e a sonhar com este paraíso. As nossas casas em
pedra que guardam anos de história, estão de portas abertas
para o receber num espaço tipicamente rural, repleto de tradição
e conforto, a Quinta de Recião.

Quarto com aquecimento;
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Parcial; Entrada Acessível:
Parcial; Circulação acessível no espaço interior: Parcial;
Acessibilidade a áreas/serviços: Quartos;

A cerca de 7 km de Lamego, atravessando a ponte romana,
estende-se ao longo da margem direita do Rio Varosa o local
ideal para quem goste de desfrutar da natureza, na sua
expressão mais genuína: a melodia do silêncio interrompido pelo
canto das aves, pelo suave marulhar das águas, das cascatas e...
pelo som bucólico e apaziguador de um moinho, que nos convida
a adormecer e a sonhar com este paraíso. As nossas casas em
pedra que guardam anos de história, estão de portas abertas
para o receber num espaço tipicamente rural, repleto de tradição
e conforto, a Quinta de Recião.

Matosinhos
Bruno's Beach House
Alojamento Local
Morada: Rua Padre Manuel Teixeira de Melo, 269-C R/C
Esq. 4455-161 Matosinhos
Telefone: +351 939 253 483
E-mail: bruno@bbhouse.pt Website:
http://www.bbhouse.pt
Horários:
Check-in: 15:00-18:00
Check-out: 11:00;
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 3; Número de quartos :
1; Acesso à internet; Piscina; Gay Friendly; Piscina infantil;
Cozinha; Terraço; Quartos múltiplos: 4;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Garagem; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Televisão no quarto; Acesso Internet no quarto; Quarto com
aquecimento;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Acessibilidade:
Lugares de estacionamento reservados; Percurso acessível até à
entrada: Parcial; Entrada Acessível: Parcial; Circulação acessível
no espaço interior: Total; Acessibilidade a áreas/serviços:
Quartos, Piscina;

Espaçoso e cheio de luz, este apartamento encontra-se num
edifício moderno, numa das melhores zonas de praia do
Porto. Situado a 200m da praia da Agudela (Lavra), beneficia de
um rápido acesso ao aeroporto e à maior zona comercial de
Matosinhos.
O apartamento tem 80m2, um quarto com uma confortável
cama queen-size e está equipado com um berço e 2 camas
single. A casa de banho está possui uma banheira de
hidromassagem, ideal para um momento de relax no final do seu
dia. O aquecimento central garante uma estadia confortável,
mesmo durante as noites mais frias de Inverno. Além disso, há
uma ampla e acolhedora sala de estar com uma televisão de
ecrã plano, um sofá confortável e uma mesa de jantar. A cozinha
está totalmente equipada e permite a preparação de qualquer
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refeição agradável. Os hóspedes podem ainda dispor de total
acesso ao terraço, ao jardim e à piscina do apartamento, para
melhor desfrutar do clima ensolarado de Portugal. Além disso, o
terraço tem uma mesa ao ar livre, onde poderá saborear uma
deliciosa refeição na companhia da sua familia ou
amigos. Igualmente, poderá usufruir de wifi, televisão por cabo e
estacionamento gratuito nas imediações do imóvel. Perfeito para
casais com bebés, famílias ou grupos de até 4 pessoas.

Miranda do Douro
Miranda Tradicional
Alojamento Local
Morada: Rua Abade Baçal, 20 5210-201 Miranda do
Douro
Telefone: +351 961 011 405
E-mail: helenamacias1@hotmail.com Website:
http://www.mirandatradicional.pt
Horários:
check-in:15:00/24:00
check-out:8:00/24:00;
Outras Informações:
Aceita animais
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Televisão no quarto; Acesso Internet
no quarto; Quarto com aquecimento;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 3; Número de quartos : 1; Acesso à internet;
Ar condicionado central; Smokefree; Cacifos; Número de quartos
com casa de banho privativa; Cozinha; Quartos múltiplos;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada Acessível: Total;

Casa antiga restaurada independente situada no centro histórico
da cidade de Miranda do Douro

Oliveira de Azeméis
Moinho Garcia
Alojamento Local
Morada: Rua do Garcia, 3223720-475 Pinheiro da
Bemposta
Telefone: +351 935 500 595
E-mail: hostelmillgarcia@mail.com
Horários:
11:00 / 21:00;
Acessos:
Parque de estacionamento; Bike Friendly;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 12; Número de quartos: 3; Serviço de
lavandaria; Cozinha;
Serviços e equipamentos no quarto:
Acesso Internet no quarto;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Acessibilidade:
Lugares de estacionamento reservados; Percurso acessível até à
entrada: Total; Entrada Acessível: Total;
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Relaxe em um moinho renovado. Ao lado de um pequeno rio
com cachoeiras, tarracoes, jardins de frutas e floresta. Um
monte de manchas sombrias e agua fresca. Um oasis verde para
se refrescar no calor de verao. 17 km ate a costa, 40 km ate
Porto e 30 km ate Aveiro.

Ponte de Lima
Casa de S. João
Alojamento Local
Morada: Rua Veiga4990-380 Ponte de Lima
Telefone: +351 258 948 144 Fax: +351 258 948 144
E-mail: mgracindamartins@gmail.com Website:
http://www.casasaojoao.com
Horários:
Check in: 16:00 / Check Out: 11:00;
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 4; Número de quartos:
2; Acesso à internet; Piscina; Gay Friendly; Smokefree; Serviço
de lavandaria; Cozinha; Terraço;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Televisão no quarto; Acesso Internet no quarto; Quarto com
aquecimento;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$ (30€ - 60€); Tarifas “All inclusive”;
Acessibilidade:
Lugares de estacionamento reservados; Percurso acessível até à
entrada: Total; Entrada Acessível: Total; Área de receção
adaptada a pessoas com necessidades especiais; Competências
de atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Casa com piscina e aquecimento central, com vistas para o
campo e montanha. É um local tranquilo, seguro e com muita
privacidade. Fica a 3km do centro da vila de Ponte de Lima e
possui excelentes acessos.

Porto
1133 Inn-Bonjardim

Baumhaus Serviced Apartments

Alojamento Local

Alojamento Local

Morada: Rua do Bonjardim, 1133 - 2 traseiras 4000-133
Porto
Telefone: +351 963 956 643

Morada: Rua da Boavista, 7814050-102 Porto

E-mail: innbonjardim@gmail.com
Horários:
Checkout 11:00 - Checkin 15:00 / 21:00;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Metro;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Televisão no quarto; Acesso Internet
no quarto; Quarto com aquecimento;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas : 1; Número de quartos : 1; Acesso à internet;
Ar condicionado central; Gay Friendly; Cozinha;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Acessibilidade:

Telefone: +351 915 495 579 / 910 213 718
E-mail: geral@baumhaus.pt; info@baumhaus.pt Website:
http://www.baumhaus.pt
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Metro; Serviço de
Transfer; Bike Friendly;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 32; Número de quartos: 9; Acesso à internet;
Gay Friendly; Smokefree; Cozinha; Terraço;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Parcial; Circulação acessível no
espaço interior: Parcial;
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Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada Acessível: Total;
Circulação acessível no espaço interior: Total; Acessibilidade a
áreas/serviços: Quartos;

Apartamento/estúdio novo, a estrear, super confortável,
decorado com carinho para que se sinta em casa! Excelente
localização, a 10m a pé do centro, próximo ao metro do
Marques, a 1m e a duas estações da Baixa do Porto / Mercado do
Bolhão. Perfeito para 1 pessoa ou 1 ou 2 casais, famílias de 4 ou
mesmo 4 amigos.

Instalada numa típica Casa Burguesa do Porto, originalmente
construída por volta de 1850 e totalmente recuperada em 2015,
a Baumhaus apresenta 9 apartamentos totalmente
independentes, mobilados e equipados. Terá vontade de
experimentá-los todos!

Casa S. Miguel 6
Alojamento Local
Morada: Rua de São Miguel 6, 4050-559 Porto
Telefone: +351 351 915 011 361
E-mail: idul.casas@gmail.com

Casa dos Guindais
Alojamento Local
Morada: Rua Arnaldo Gama,72 4000-098 Porto
Telefone: +351 916 121 145
E-mail: guindaisbookingporto@gmail.com Website:
http://www.guindaisbooking.com
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Garagem; Metro; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Televisão no quarto; Quarto com
aquecimento;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 10; Número de quartos: 5; Acesso à internet;
Smokefree; Número de quartos com casa de banho privativa: 5;
Cozinha; Terraço;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Tarifas “All inclusive”;
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada Acessível: Total;

Horários:
Check in: 16h - 24h
Check out: 12h ;
Outras Informações:
A casa só se aluga por inteiro. O preço por noite varia
dependendo da época do ano, o número de hóspedes. O preço
por noite (4 pessoas / casa toda) é de 160 euros.
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 5; Número de quartos:
3 + 1; Acesso à internet; Gay Friendly; Smokefree; Serviço de
lavandaria; Número de quartos com casa de banho privativa: 2;
Cozinha; Quartos múltiplos: 8;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários; Metro;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques; Preço indicativo: $$$$ (>90€);

A Casa S. Miguel 6 é uma casa tradicional localizada no centro
histórico do Porto classificado pela UNESCO, só por si e cheia de
carisma e autenticidade.
Foi totalmente recuperada preservando o seu caráter antigo mas
adicionando o conforto dos dias de hoje. Abra a janela e respire a
alma do Porto!

Estação do Parque
Alojamento Local
Morada: Rua Dona Graciete Santos, 714505-679 Caldas
de S. Jorge
Telefone: +351 918678398
E-mail: estacaodoparque@gmail.com
Horários:
7:00 - 23:00;
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 6; Número de quartos:
4; Acesso à internet; Ar condicionado central; Gay Friendly;
Serviço de lavandaria; Número de quartos com casa de banho
privativa: 4; Pequeno almoço;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Televisão no quarto; Acesso Internet
no quarto; Quarto com aquecimento;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Percurso
acessível até à entrada: Total; Entrada Acessível: Total; Área de
receção adaptada a pessoas com necessidades especiais;
Circulação acessível no espaço interior: Parcial; Acessibilidade a
áreas/serviços: Quartos; Competências de atendimento:
Incapacidade motora; Produtos /serviços de apoio disponíveis:
Incapacidade motora;

Numa freguesia recortada pelas águas do Rio Uíma, ladeada por
um parque natural, encontra o conforto e bem-estar oferecido

É um espaço totalmente equipado, ideal para ficar com amigos,
família ou em negócios: Tem capacidade para alojar até 8
pessoas,
Venha descobrir o Porto e sinta-se em casa.

Feel Porto Downtown Couture
Alojamento Local
Morada: Rua Fernandes Tomás 706 - 2º esquerdoPorto
Telefone: +351 965 396 792
E-mail: info@feelporto.com Website:
https://www.feelporto.com/downtown-couture
Horários:
Check-in: 15:00 / 20:00; Check out: 9:00 / 11:00;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Garagem; Metro; Serviço de Transfer; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Televisão no quarto; Acesso Internet
no quarto; Quarto com aquecimento;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 8; Número de quartos: 4; Acesso à internet;
Ar condicionado central; Serviço de lavandaria; Número de
quartos com casa de banho privativa: 3; Cozinha; Pequeno
almoço;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);
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pelo alojamento da Estação do Parque. Este projeto nasce num
edifício construído em 1971, destinado à Estação dos CTT de
Caldas de S. Jorge, onde durante mais de 40 anos se prestaram
serviços ao povo da freguesia e arredores. O espaço interior do
andar foi completamente remodelado e encontra à sua
disposição 4 quartos com wc privativo em que cada detalhe foi
pensado para lhe proporcionar conforto e bem-estar. Bastará
atravessar a rua para aceder às Termas de S. Jorge, onde poderá
desfrutar de serviços de saúde e bem-estar, percorrer os
percursos pedestres e apreciar a fauna e flora das margens do
Rio Uíma, utilizar os circuitos de manutenção, andar a cavalo,
visitar monumentos e museus nas proximidades, e muitas outras
experiências inesquecíveis. Se tem crianças, elas vão adorar o
parque infantil que fica em frente ao alojamento.

O Feel Porto Downtown Couture foi recentemente remodelado
com um visual moderno e confortável, tem 4 quartos (3 suites) e
uma espaçosa e acolhedora área aberta com cozinha e sala de
estar. Experimente o ambiente da "Alta Costura" enquanto
relaxa com um copo de vinho do Porto. A sua localização no
coração do Porto torna-se a escolha ideal para famílias ou grupos
de amigos que gostam de caminhar e conhecer a cidade.

Feel Porto LBV Townhouse
Alojamento Local
Morada: Rua do Bolhão, 204 ,- 4º esqPorto
Telefone: +351 965 396 792

Feel Porto Historic Hollywood Flat
Alojamento Local
Morada: Rua Saraiva de Carvalho, 27 - 2BPorto
Telefone: +351 965 396 792
E-mail: info@feelporto.com Website:
https://www.feelporto.com/historic-hollywood-flat
Horários:
Check-in: 15:00 / 20:00; Check out: 9:00 / 11:00;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Televisão no quarto; Acesso Internet
no quarto; Quarto com aquecimento;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários; Metro; Serviço de Transfer;
Bike Friendly;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 2; Número de quartos : 1; Acesso à internet;
Ar condicionado central; Gay Friendly; Serviço de lavandaria;
Cozinha; Pequeno almoço;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);

Feel Porto Historic Hollywood Flat é o aluguer de férias perfeito,
ideal para casais e famílias pequenas. É um apartamento leve e
elegante com toques divertidos que nos levam relembram o
melhor momento da indústria cinematográfica, mas que também
incorpora várias necessidades modernas. A sua localização
central faz deste apartamento uma base ideal para explorar a
cidade a pé - todos os monumentos estão a curta distância. É um
apartamento com um quarto, totalmente equipado com tudo o
que você precisa para torná-lo no seu novo lar. O quarto
principal possui uma cama king size que pode ser separada em
camas de solteiro e podemos colocar uma cama extra, caso seja
pedido. Além disso, na sala de estar, o sofá pode ser convertido
numa cama de casal mediante solicitação.

Feel Porto Merlot Townhouse
Alojamento Local
Morada: Rua Guedes de Azevedo, 131 - 3º esquerdo
Porto
Telefone: +351 965 396 792
E-mail: info@feelporto.com Website:
https://www.feelporto.com/merlot-townhouse
Horários:
Check-in: 15:00 / 20:00; Check out: 9:00 / 11:00;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Garagem; Metro; Serviço de Transfer; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Televisão no quarto; Acesso Internet

E-mail: info@feelporto.com Website:
https://www.feelporto.com/lbv-townhouse
Horários:
Check-in: 15:00 / 20:00; Check out: 9:00 / 11:00;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Garagem; Metro; Serviço de Transfer; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Televisão no quarto; Acesso Internet
no quarto; Quarto com aquecimento;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 10; Número de quartos: 5; Acesso à internet;
Ar condicionado central; Gay Friendly; Serviço de lavandaria;
Número de quartos com casa de banho privativa: 4; Cozinha;
Pequeno almoço;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);

O apartamento foi recentemente remodelado com um visual
moderno e confortável, possui cinco suítes e uma ampla, mas
acolhedora área com cozinha e sala de estar. A sua localização
no coração da cidade do Porto torna-se a escolha ideal para
famílias ou grupos de amigos que gostam de caminhar e
explorar a cidade.
Pode também encontrar todo o tipo de meios de transporte a
curta distância, bem como uma várias de lojas, restaurantes,
cafés e o mercado local outro lado da rua.
Se está à procura do local ideal para celebrar um momento
importante na sua vida, como aniversário, final de curso, ou
mesmo uma proposta de casamento? Informe-nos e vamos ajudálo a surpreender a sua cara metade, família ou amigos com algo
especial desde flore, a vinho do Porto, chocolates ou champanhe
à sua chegada.
Se você está a viajar para o Porto em negócios, este
apartamento é a sua melhor escolha! Tem espaço para trabalhar
e realizar as suas reuniões sem o incómodo de ter que reservar
uma sala de reuniões com antecedência num hotel.

Galerias Fashion Flat
Alojamento Local
Morada: Rua Galeria de Paris, 112 - 4º esquerdo
4050-284 Porto
Telefone: +351 965 396 792
E-mail: info@feelporto.com Website:
https://www.feelporto.com/galerias-fashion-flat
Horários:
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no quarto; Quarto com aquecimento;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 8; Número de quartos: 4; Ar condicionado
central; Gay Friendly; Serviço de lavandaria; Número de quartos
com casa de banho privativa: 4; Cozinha; Pequeno almoço;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);

O Feel Porto Merlot Townhouse foi recentemente restaurado com
uma decoração acolhedora e familiar. Este apartamento de
quatro quartos é a escolha ideal para grandes famílias ou
viagens de negócios. Podem juntar-se todos à volta da mesa e
desfrutar de uma noite divertida e despreocupada.
Além da excelente localização no centro da cidade, tem também
acesso a todos os meios de transporte a poucos metros e ainda
está localizado perto das ruas mais famosas da cidade do Porto:
Rua Santa Catarina, Rua do Bolhão...
Se procura um lugar acolhedor, amplo e confortável esta é a
esocolha ideal, vai mesmo sentir-se em casa.

Oporto Golden Apartment
Alojamento Local
Morada: Rua do Bonjardim, 412 - 4º andar Traseiras
4000-116 Porto
Telefone: +351 932 956 446
E-mail: op.porto@lovelystay.com Website:
https://www.airbnb.pt/rooms/16279223
Horários:
check-in 16:00 / check-out 11:00;
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 4; Número de quartos:
2; Acesso à internet; Gay Friendly; Smokefree; Serviço de
lavandaria; Cozinha; Pequeno almoço;
Serviços e equipamentos no quarto:
Cofre no quarto; Acesso Internet no quarto; Quarto com
aquecimento;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários; Metro; Serviço de Transfer;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada Acessível: Total;

Delície-se com esta estadia única no coração do Porto
Este incrível apartamento duplex está localizado no último andar
de um edifício típico do século XIX, recentemente reabilitado, no
centro da cidade!! Com dois quartos, um deles em estilo
mezanino, permite acomodar até seis pessoas. Tem um
ambiente moderno e luxuoso com decoração personalizada,
onde tudo foi criado para tornar a sua estadia perfeita e
memorável.

Check-in: 15:00 / 20:00
Check out: 9:00 / 11:00;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Televisão no quarto; Acesso Internet
no quarto; Quarto com aquecimento;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários; Metro; Serviço de Transfer;
Bike Friendly;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 4; Número de quartos: 2; Ar condicionado
central; Gay Friendly; Serviço de lavandaria; Cozinha; Pequeno
almoço; Terraço;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);

Acolhedor, sofisticado, com muito sol e com e incrível terraço,
este apartamento também está bem equipado para garantir que
você tenha a melhor estadia de sua vida no melhor destino
europeu 2017: o Porto.
Galerias Fashion Flat está localizado numa das mais históricas e
conhecidas ruas do Porto: Rua Galeria de Paris. A partir deste
lugar, você pode desfrutar de alguns dos monumentos e
atrações mais bonitas do Porto, como a Torre dos Clérigos, a
Livraria Lello, a Avenida dos Aliados e muito mais.

Porta Azul Guesthouse
Alojamento Local
Morada: Rua D. Manuel II, 2044050-343 Porto
Telefone: +351 224 037 706
E-mail: portaazul204@gmail.com Website:
http://www.porta-azul.com/
Horários:
8:30 - 20:30;
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 5; Número de quartos:
5; Acesso à internet; Gay Friendly; Pequeno almoço; Terraço;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Metro; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Cofre no quarto; Acesso Internet no quarto; Quarto com
aquecimento;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Tarifas “All inclusive”;

A Porta Azul Guesthouse dispõe de acomodações clássicas com
toques modernos, no centro do Porto. A Guesthouse fica a 7
minutos a pé do centro da cidade do Porto, situando-se mesmo
em frente aos famosos jardins do Palácio de Cristal com vista
para o Rio Douro e suas pontes. O alojamento tem acesso Wi-Fi
gratuito em todos os quartos e zonas comuns.
Tem apenas seis quartos, todos eles com casa de banho
privativa.

The Garden House
Alojamento Local
Morada: Rua Engenheiro Carlos Amarante, 459 4250-091
Porto
Telefone: +351 968 935 378
E-mail: ricardo403@gmail.com
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;

Urban Views Arrabida
Alojamento Local
Morada: Travessa Antero de Quental, 365 4000-089
Porto
Telefone: +351960227753
E-mail: info@urbanviews.pt Website:
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Metro; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Televisão no quarto; Acesso Internet no quarto; Quarto com
aquecimento;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 3; Número de quartos: 2; Acesso à internet;
Gay Friendly; Cozinha; Terraço;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada Acessível: Total;
Circulação acessível no espaço interior: Total; Acessibilidade a
áreas/serviços: Quartos;

Ao reservar esta moradia está a reservar a moradia toda
(incluindo jardim). Zona calma, com transportes disponiveis
mesmo a porta. Estacionamento gratuito.

Urban Views Infante
Alojamento Local
Morada: Travessa Antero de Quental, 365 4000-089
Porto
Telefone: +351 960 227 753
E-mail: info@urbanviews.pt Website:
https://info6522431.wixsite.com/urbanviews
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Garagem; Metro; Bike
Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Televisão no quarto; Acesso Internet
no quarto; Quarto com aquecimento;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 3; Número de quartos: 2; Acesso à internet;
Ar condicionado central; Gay Friendly; Serviço de lavandaria;
Cozinha; Terraço; Quartos múltiplos: 6;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$$$ (>90€); Tarifas “All inclusive”;

Recentemente reconstruídas, cada moradia em banda está
distribuída por 2 diferentes níveis e 1 bonito terraço no topo.
Usufrua de total conforto quer seja uma curta ou longa estadia
na cidade do Porto. Limpeza profissional antes de cada check in.
Acomoda entre 4 e 6 hóspedes nos dois quartos de cama queen.
Dispõe de uma luminosa área de estar e de refeições com
amplas janelas cujo sofá cama pode servir para dois hóspedes
extra. A cozinha está totalmente equipada com tudo o que possa
desejar até mesmo uma máquina de lavar roupa e de secar para
além da máquina de lavar loiça. Espaçosa mesa para os jantares
que vai preparar. Eficiente rede wifi e Tv de ecran plano e
variedade de canais.

Urban Views Maria Pia
Alojamento Local
Morada: Travessa Antero de Quental, 375 - 3º 4000-089
Porto
Telefone: +351 960 227 753
E-mail: info@urbanviews.pt Website:
https://info6522431.wixsite.com/urbanviews
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Garagem; Metro; Bike
Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Televisão no quarto; Acesso Internet

https://info6522431.wixsite.com/urbanviews
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Garagem; Metro; Bike
Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Telefone no quarto; Televisão no
quarto; Acesso Internet no quarto; Quarto com aquecimento;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 3; Número de quartos: 2; Acesso à internet;
Ar condicionado central; Gay Friendly; Serviço de lavandaria;
Cozinha; Terraço; Quartos múltiplos: 6;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$$$ (>90€); Tarifas “All inclusive”;

Recentemente reconstruídas, cada moradia em banda está
distribuída por 2 diferentes níveis e 1 bonito terraço no topo.
Usufrua de total conforto quer seja uma curta ou longa estadia
na cidade do Porto. Limpeza profissional antes de cada check in.
Acomoda entre 4 e 6 hóspedes nos dois quartos de cama queen.
Dispõe de uma luminosa área de estar e de refeições com
amplas janelas cujo sofá cama pode servir para dois hóspedes
extra. A cozinha está totalmente equipada com tudo o que possa
desejar até mesmo uma máquina de lavar roupa e de secar para
além da máquina de lavar loiça. Espaçosa mesa para os jantares
que vai preparar. Eficiente rede wifi e Tv de ecran plano e
variedade de canais.

Urban Views Luis I
Alojamento Local
Morada: Travessa Antero de Quental, 375 - 1º 4000-089
Porto
Telefone: +351 960 227 753
E-mail: info@urbanviews.pt Website:
https://info6522431.wixsite.com/urbanviews
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Garagem; Metro; Bike
Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Televisão no quarto; Acesso Internet
no quarto; Quarto com aquecimento;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas : 1; Número de quartos : 1; Acesso à internet;
Ar condicionado central; Gay Friendly; Serviço de lavandaria;
Cozinha; Terraço; Quartos múltiplos: 4;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€); Tarifas “All inclusive”;

Recentemente reconstruídos, cada apartamento está distribuído
por 2 diferentes níveis e ambos partilham 1 bonito terraço no
topo com uma bela vista para a Lapa e a rua principal e no
horizonte o oceano. Usufrua de total conforto quer seja uma
curta ou longa estadia na cidade do Porto. Limpeza profissional
antes de cada check in. Acomoda entre 2 e 4 hóspedes, um
quarto com cama queen. Dispõe de uma área de estar e de 1
kitchennete totalmente equipada onde pode preparar as
refeições. Amplas janelas, e um sofá cama que pode servir para
dois hóspedes extra. Possui máquina de lavar roupa e de secar
para além da máquina de lavar loiça. Eficiente rede wifi e Tv de
ecran plano com variedade de canais.
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no quarto; Quarto com aquecimento;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas : 1; Número de quartos : 1; Acesso à internet;
Ar condicionado central; Gay Friendly; Serviço de lavandaria;
Cozinha; Terraço; Quartos múltiplos: 4;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€); Tarifas “All inclusive”;

Recentemente reconstruídos, cada apartamento está distribuído
por 2 diferentes níveis e ambos partilham 1 bonito terraço no
topo com uma bela vista para a Lapa e a rua principal e no
horizonte o oceano. Usufrua de total conforto quer seja uma
curta ou longa estadia na cidade do Porto. Limpeza profissional
antes de cada check in. Acomoda entre 2 e 4 hóspedes, um
quarto com cama queen. Dispõe de uma área de estar e de 1
kitchennete totalmente equipada onde pode preparar as
refeições. Amplas janelas, e um sofá cama que pode servir para
dois hóspedes extra. Possui máquina de lavar roupa e de secar
para além da máquina de lavar loiça. Eficiente rede wifi e Tv de
ecran plano com variedade de canais.

Póvoa de Varzim
Vasco da Gama
Alojamento Local
Morada: Av. Vasco da Gama, 64 - 10º.Drtº. Sul 4490-410
Póvoa de Varzim
Telefone: +351 917 515 353
E-mail: vasco-gama@hotmail.com
Serviços e equipamentos no quarto:
Televisão no quarto; Quarto com aquecimento;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários; Metro;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 4; Número de quartos: 3; Acesso à internet;
Número de quartos com casa de banho privativa; Cozinha;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Acessibilidade:
Entrada Acessível: Parcial; Circulação acessível no espaço
interior: Total; Acessibilidade a áreas/serviços: Quartos;

Terras de Bouro
Residencial Ribeiro
Alojamento Local
Morada: Rua Miguel Torga, 1014845-061 Vilar da Veiga /
Gerês
Telefone: +351 253 391 909 / 968 376 161
E-mail: residencialribeirogeres@gmail.com
Horários:
8:00 / 24:00;
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 13; Acesso à internet;
Gay Friendly; Smokefree; Número de quartos com casa de banho
privativa: 10; Pequeno almoço;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Televisão no quarto; Acesso Internet no quarto; Quarto com
aquecimento;
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Pagamentos:
Preço indicativo: $$ (30€ - 60€); Tarifas “All inclusive”;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Percurso
acessível até à entrada: Total; Entrada Acessível: Total; Área de
receção adaptada a pessoas com necessidades especiais;
Circulação acessível no espaço interior: Parcial; Acessibilidade a
áreas/serviços: Quartos, Esplanada; Competências de
atendimento: Incapacidade motora;

A Residencial Ribeiro está situada mesmo no centro da pequena
vila do Gerês, em pleno Parque Nacional Peneda Gerês.
A nossa residencial é composta por 10 Quartos equipados com
Tv, casa de banho e aquecimento central. Desses quartos 7 são
duplos (cama casal) e os restantes 3 possuem duas camas.

Valença
Quinta do Caminho
Alojamento Local
Morada: Caminho de Santiago, Nº 2417,
Pedreira,4930-107 CERDAL
Telefone: +351 251 821 183
E-mail: geral@quintadocaminho.com Website:
http://quintadocaminho.com/
Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Telefone no quarto; Televisão no
quarto;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 18; Número de quartos: 9; Acesso à internet;
Ar condicionado central; Piscina; Serviço de lavandaria;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;

Vila Nova de Gaia
Avenida Apartment

Near Porto and Beach

Alojamento Local

Alojamento Local

Morada: Av. Da República, 855 4º dir4400-201 Vila Nova
de Gaia
Telefone: +351 914 892 674

Morada: R. Prof. Joaquim Simões da Hora, 27 2º
ctr5505-742 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 914 892 674

E-mail: scrafonso@gmail.com Website:
http://www.mpproperty.pt

E-mail: scrafonso@gmail.com Website:
http://www.mpproperty.pt

Horários:
Check-in: 17:00 - 23:00; Check-out: 08:00 - 11:00;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Garagem; Metro;
Serviços e equipamentos no quarto:
Televisão no quarto; Acesso Internet no quarto; Quarto com
aquecimento;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 2; Número de quartos: 2; Acesso à internet;
Gay Friendly; Smokefree; Número de quartos com casa de banho
privativa; Cozinha; Pequeno almoço; Refeitório; Quartos
múltiplos: 4;
Pagamentos:

Horários:
Check-in: 17:00 - 23:00; Check-out: 08:00 - 11:00;
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 3; Número de quartos:
2; Acesso à internet; Piscina; Gay Friendly; Número de quartos
com casa de banho privativa; Cozinha; Pequeno almoço;
Refeitório; Terraço; Quartos múltiplos: 4;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Televisão no quarto; Acesso Internet no quarto; Quarto com
aquecimento;
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Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Lugares de
estacionamento reservados; Percurso acessível até à entrada:
Total; Entrada Acessível: Total; Circulação acessível no espaço
interior: Total; Acessibilidade a áreas/serviços: Quartos;
Competências de atendimento: Incapacidade motora;

Visite o Porto e desfrute deste maravilhoso apartamento
totalmente equipado localizado numa zona muito central de Vila
Nova de Gaia, cidade dos famosas caves do Vinho do Porto. O
metro e autocarro estão em frente do edifício. A ponte D. Luis é
apenas a uma curta distância onde você pode ver o pôr do sol
mais incrível do Porto.

The House of Sandeman Hostel & Suites
Alojamento Local

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Lugares de
estacionamento reservados; Percurso acessível até à entrada:
Total; Entrada Acessível: Total; Circulação acessível no espaço
interior: Total; Competências de atendimento: Incapacidade
motora;

Este maravilhoso apartamento de dois quartos é ideal para
visitar o Porto e passar algum tempo na praia. O ambiente
tranquilo e a piscina no condomínio tornam o espaço ideal para
viajantes individuais, praticantes de surf, casais e famílias com
crianças. Fica apenas a 2 kms da praia a a 600 metros da
estação de comboio. Existem 2 escolas de surf nas
proximidades. Fica perto do centro da cidade de Gaia, das
famosas Caves do Vinho do Porto e de áreas comerciais.

Morada: Largo Miguel Bombarda, 34430-175 Vila Nova de
Gaia
Telefone: +351 220 997 022
E-mail: reservations@thehouseofsandeman.pt Website:
http://thehouseofsandeman.pt/
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Bar; Restaurante; Número de camas: 43;
Número de quartos: 12; Acesso à internet; Ar condicionado
central; Número de quartos com casa de banho privativa: 12;
Pequeno almoço; Terraço; Quartos múltiplos: 4;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Cofre no quarto; Televisão no quarto;
Acesso Internet no quarto; Quarto com aquecimento;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $ (0€ - 30€);
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acessibilidade a
áreas/serviços: Quartos, Restaurante, Bar, Esplanada;

Localizado num dos edifícios mais emblemáticos do Porto, The
House of Sandeman Hostel & Suites é um formato inovador de
hospitalidade criativa. Seja nas camaratas espaçosas com camas
single king size ou nas suites privadas decoradas com peças
Sandeman, aqui encontra uma nova forma de viver uma cidade.

Vila do Conde
Alojamento Local

Alojamento Local

Morada: Rua Comendador António Fernandes da Costa,
2384480-740 Vila do Conde
Telefone: +351 918 933 380

Morada: Avenida Brasil, 948, Bloco 1 4480-659 Vila do
Conde
Telefone: +351 918 933 380

E-mail: baladadosmares@gmail.com

E-mail: baladadosmares@gmail.com

Horários:
Ckeck in 14:00 / Check out 18.00;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Garagem; Metro;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas : 1; Número de quartos : 1; Acesso à internet;
Cozinha; Terraço; Quartos múltiplos;
Serviços e equipamentos no quarto:
Acesso Internet no quarto;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Tarifas “All inclusive”;
Acessibilidade:

Horários:
Chek-in - 14.00 / 18.00
Chek-out - 05.00 / 11.00;
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 2; Número de quartos:
2; Acesso à internet; Cozinha; Quartos múltiplos: 3;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Garagem; Metro;
Serviços e equipamentos no quarto:
Acesso Internet no quarto;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Tarifas “All inclusive”;
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Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada Acessível: Total;
Circulação acessível no espaço interior: Total;

Acessibilidade:
Lugares de estacionamento reservados; Percurso acessível até à
entrada: Total; Entrada Acessível: Total; Circulação acessível no
espaço interior: Total;
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