
Alojamento 2017



The 4 Seasons

Características
“The 4 Seasons” é a mais grandiosa das nossas propriedades. Este alojamento de luxo tem 6 quartos (4 têm
televisão por satélite), 5 deles com casa de banho privativa e um com casa de banho adjacente. Além disso,
podem acomodar-se até duas pessoas em sofás-cama na mezzanine. Existem dois amplos salões, um com
TV satélite e confortáveis sofás, e outro com um pequeno bar ideal para um digestivo após o jantar. A
cozinha é espaçosa e totalmente equipada, com acesso à impressionante sala de jantar, com grandes
janelas com vista para o jardim. A propriedade é totalmente climatizada e com piso radiante em todas as
casas de banho. “The 4 Seasons” está situada em total privacidade no meio da quinta. Tem sauna exterior
e uma piscina aquecida (opcional) privada de forma irregular, ténis de mesa coberto, churrasco, e área de
refeições coberta. Ideal para grupos ou famílias grandes.



The 4 Seasons

Tipo de Propriedade Villa (separada)
Tipo de Alojamento "Self-catering"
Área 500m2
Capacidade 12 adultos + 4 crianças
Geral Totalmente climatizada, cofre, guia de atividades, mapa local / guia de

restaurantes, atoalhados e pacote de boas vindas
Cozinha Frigorífico combinado, fogão, forno e grelhador, microondas, máquina de

lavar loiça, torradeira, utensílios de cozinha, máquina de lavar roupa,
secador de roupa, ferro de engomar e tábua de passar a ferro

Sala de Estar 2 salas de estar, capacidade para 12 pessoas sentadas, bar e uma
mezzanine com 2 sofás-cama

Sala de Jantar Sala de jantar espaçosa, capacidade para 12 pessoas sentadas
Entretenimento TV por Satélite, livros, brinquedos e jogos

Acesso à Internet Internet Wi-Fi
Casas de Banho Casa de banho 1 - privativa com sanita, bidé, chuveiro;

Casa de banho 2 - privativa com sanita, bidé, chuveiro;
Casa de banho 3 - privativa com sanita, bidé, banheira com chuveiro;
Casa de banho 4 - privativa com sanita, bidé, banheira com chuveiro;
Casa de banho 5 - privativa com sanita, bidé, banheira com chuveiro;
Casa de banho 6 - adjacente com sanita, bidé, banheira com chuveiro;
WC no piso inferior

Quartos 6 quartos, dormem 16: Quarto 1 - 1 cama de casal, 1 cama individual;
Quarto 2 - 1 cama de casal, 1 cama individual;
Quarto 3 - 2 camas individuais; Quarto 4 - 2 camas individuais;
Quarto 5 - 2 camas individuais; Quarto 6 - 2 camas individuais;
Mezzanine - 2 sofás-cama individuais

Piscina Piscina exterior privativa (aquecimento opcional a € 150 por semana)
Exterior Grelhador (carvão), terraço grande, 12 cadeiras + mesa, jardim, sauna, 8

espreguiçadeiras, 2 guarda-sóis, ténis de mesa coberto
Restrições Apropriado para crianças, não fumadores, animais de estimação não são

permitidos
Serviço de Limpeza O serviço de limpeza é feito 2 vezes por semana. As toalhas são mudadas

duas vezes por semana e os lençois uma vez por samana. A limpeza final
estal incluída no preço, desde que seja seguido o procedimento de
check-out ( ver termos e condições)

Atoalhados Todos os atoalhados estão incluídos, exceto toalhas de praia
Extras Berço e cadeira de bebé sem custo extra. Cama extra € 19 por dia.



The 4 Seasons

Período Estadia mínima Desde Até Diária

Fora de Época 3 noites 01-01-2017 31-03-2017 € 275.00

Época Baixa 3 noites 01-04-2017 31-05-2017 € 380.00

Época Média 5 noites 01-06-2017 30-06-2017 € 500.00

Época Alta 5 noites 01-07-2017 31-08-2017 € 660.00

Época Média 5 noites 01-09-2017 30-09-2017 € 500.00

Época Baixa 3 noites 01-10-2017 31-10-2017 € 380.00

Fora de Época 3 noites 01-11-2017 31-12-2017 € 275.00

Preços



Casa Margarida

Características
A Casa Margarida é a propriedade mais isolada na nossa quinta vinícola. Tem o charme de uma casa que
foi construída no início do século passado, com todo o conforto de uma renovação recente. Com vista
sobre as vinhas, perto da área dos animais, a casa tem muita privacidade. Tem 2 quartos acolhedores, um
deles com casa de banho privativa, uma casa de banho no piso térreo, sala de estar e cozinha. Tem
piscina privativa, que foi convertida a partir de uma cisterna, e terraço. Ideal para uma família pequena ou
2 casais.



Casa Margarida

Tipo de Propriedade Villa (separada)
Tipo de Alojamento "Self-catering"
Área 150m2
Capacidade 4 adultos + 1 criança
Geral Totalmente climatizada, cofre, guia de atividades, mapa local / guia de

restaurantes, atoalhados e pacote de boas vindas
Cozinha Frigorífico combinado, fogão, forno e grelhador, microondas, máquina de

lavar loiça, torradeira, utensílios de cozinha, máquina de lavar roupa, ferro
de engomar e tábua de passar a ferro

Sala de Estar Capacidade para 4 pessoas sentadas
Sala de Jantar Capacidade para 4 pessoas sentadas
Entretenimento TV por Satélite
Acesso à Internet Internet Wi-Fi
Casas de Banho Casa de banho 1 - privativa com sanita, banheira pequena com chuveiro;

Casa de banho 2 - piso inferior, com sanita, bidé, banheira pequena com
chuveiro

Quartos Quarto 1 - 1 cama de casal; Quarto 2 - 2 camas individuais
Piscina Piscina exterior privativa
Exterior Grelhador (carvão), terraço, 4 cadeiras + mesa, 2 espreguiçadeiras
Restrições Apropriado para crianças, não fumadores, animais de estimação não são

permitidos
Serviço de Limpeza O serviço de limpeza é feito 2 vezes por semana. As toalhas são mudadas

duas vezes por semana e os lençois uma vez por samana. A limpeza final
estal incluída no preço, desde que seja seguido o procedimento de
check-out ( ver termos e condições)

Atoalhados Todos os atoalhados estão incluídos, exceto toalhas de praia
Extras Berço e cadeira de bebé sem custo extra. Cama extra € 19 por dia.



Casa Margarida

Período Estadia mínima Desde Até Diária

Fora de Época 2 noites 01-01-2017 31-03-2017 € 95.00

Época Baixa 2 noites 01-04-2017 31-05-2017 € 145.00

Época Média 3 noites 01-06-2017 30-06-2017 € 190.00

Época Alta 3 noites 01-07-2017 31-08-2017 € 235.00

Época Média 3 noites 01-09-2017 30-09-2017 € 190.00

Época Baixa 2 noites 01-10-2017 31-10-2017 € 145.00

Fora de Época 2 noites 01-11-2017 31-12-2017 € 95.00

Preços



The Four Winds

Características
“The Four Winds” são 4 apartamentos térreos comunicantes. Cada um com dois quartos, casa de banho

com pavimento aquecido, kitchenette e sala de estar. Totalmente climatizadas, cada unidade tem a sua área

semi-privada, bem como churrasco e lavandaria partilhados. “The Four Winds” estão localizados perto do

portão de entrada e por trás da adega. Cada unidade é ideal para uma família pequena ou 2 casais.



The Four Winds

Tipo de Propriedade Apartamento (comunicante)
Tipo de Alojamento "Self-catering"
Área 60m2
Capacidade 4 adultos + 1 criança
Geral Totalmente climatizada, cofre, guia de atividades, mapa local / guia de

restaurantes, atoalhados e pacote de boas vindas
Cozinha Frigorífico combinado, fogão, forno e grelhador, microondas, máquina de

lavar loiça, torradeira, utensílios de cozinha
Sala de Estar Capacidade para 4 pessoas sentadas
Sala de Jantar Capacidade para 4 pessoas sentadas
Entretenimento TV por Satélite
Acesso à Internet Internet Wi-Fi
Casas de Banho 1 casa de banho, sanita, bidé, banheira com chuveiro
Quartos Quarto 1 - 1 cama de casal; Quarto 2 - 2 camas individuais
Piscina Piscina exterior partilhada
Exterior Lavandaria exterior partilhada, área de BBQ (carvão) partilhada, terraço,

4 cadeiras + mesa
Restrições Apropriado para crianças, não fumadores, animais de estimação não são

permitidos
Serviço de Limpeza O serviço de limpeza é feito 2 vezes por semana. As toalhas são mudadas

duas vezes por semana e os lençois uma vez por samana. A limpeza final
estal incluída no preço, desde que seja seguido o procedimento de
check-out ( ver termos e condições)

Atoalhados Todos os atoalhados estão incluídos, exceto toalhas de praia
Extras Berço e cadeira de bebé sem custo extra. Cama extra € 19 por dia.



The Four Winds

Período Estadia mínima Desde Até Diária

Fora de Época 2 noites 01-01-2017 31-03-2017 € 83.00

Época Baixa 2 noites 01-04-2017 31-05-2017 € 110.00

Época Média 2 noites 01-06-2017 30-06-2017 € 130.00

Época Alta 2 noites 01-07-2017 31-08-2017 € 165.00

Época Média 2 noites 01-09-2017 30-09-2017 € 130.00

Época Baixa 2 noites 01-10-2017 31-10-2017 € 110.00

Fora de Época 2 noites 01-11-2017 31-12-2017 € 83.00

Preços



Casa Sol

Características
Este apartamento de dois pisos está localizado no lado Sul da adega, junto do terraço panorâmico coberto.
É ideal para famílias ou um grupo de amigos com até 4 adultos e 1 criança. A kitchenette, sala de estar e WC
encontram-se no rés-do-chão. Uma cama adicional pode ser colocada debaixo das escadas que conduzem
ao primeiro andar. No piso superior encontram-se dois quartos duplos com ar condicionado, uma casa de
banho espaçosa e uma ampla varanda com uma vista privilegiada sobre o lado sul da propriedade. A Casa
Sol foi decorada com estilo rústico. O Terraço em frente à moradia é usado de tempos a tempos para
ocasiões especiais, tais como provas de vinhos e outros.



Casa Sol

Tipo de Propriedade Apartamento Duplex
Tipo de Alojamento "Self-catering"
Área 80m2
Capacidade 4 adultos + 1 criança
Geral Totalmente climatizada, máquina de lavar roupa, cofre, guia de atividades,

mapa local / guia de restaurantes, atoalhados e pacote de boas vindas
Cozinha Frigorífico combinado, fogão, forno e grelhador, microondas, máquina de

lavar loiça, torradeira, utensílios de cozinha
Sala de Estar Capacidade para 4 pessoas sentadas, cama extra debaixo das escadas
Sala de Jantar Capacidade para 5 pessoas sentadas
Entretenimento TV por Satélite
Acesso à Internet Internet Wi-Fi
Casas de Banho Casa de banho 1, sanita, banheira com chuveiro;

Casa de banho 2, WC no piso inferior
Quartos Quarto 1 - 2 camas individuais; Quarto 2 - 2 camas individuais
Piscina Piscina exterior partilhada
Exterior Varanda ampla com vista sobre as vinhas, 4 cadeiras + mesa, 2

espreguiçadeiras
Restrições Apropriado para crianças, não fumadores, animais de estimação não são

permitidos
Serviço de Limpeza O serviço de limpeza é feito 2 vezes por semana. As toalhas são mudadas

duas vezes por semana e os lençois uma vez por samana. A limpeza final
estal incluída no preço, desde que seja seguido o procedimento de
check-out ( ver termos e condições)

Atoalhados Todos os atoalhados estão incluídos, exceto toalhas de praia
Extras Berço e cadeira de bebé sem custo extra. Cama extra € 19 por dia.



Casa Sol

Período Estadia mínima Desde Até Diária

Fora de Época 2 noites 01-01-2017 31-03-2017 € 83.00

Época Baixa 2 noites 01-04-2017 31-05-2017 € 110.00

Época Média 2 noites 01-06-2017 30-06-2017 € 130.00

Época Alta 2 noites 01-07-2017 31-08-2017 € 165.00

Época Média 2 noites 01-09-2017 30-09-2017 € 130.00

Época Baixa 2 noites 01-10-2017 31-10-2017 € 110.00

Fora de Época 2 noites 01-11-2017 31-12-2017 € 83.00

Preços



Opções e Termos & Condições

Opção
Cama extra - € 19 por dia

Pacotes Adicionais
Golfe

Pilates

Beleza e Saúde

Massagens

Atividades Gastronómicas ( +8 pessoas)
Por favor, solicite menus e preços

Regras do Alojamento
Por favor leia as regras de utilização das nossas casas com atenção e explique-as às suas crianças:

- Apenas são permitidos na unidade o número de hóspedes confirmado pela reserva

- Seja um bom vizinho: evite fazer ruído durante a noite

- Zele pelo seu apartamento/vila e pela zona envolvente

- Não é permitido fumar em nenhuma das nossas unidades

- Escolheu um apartamento/vila auto-suficiente: a eliminação do lixo diário será da sua responsabilidade

- Não é permitida a utilização de mobiliário interior no exterior das moradias

- Agradecemos que não se sente nos sofás ou cadeiras com o fato de banho molhado ou protetor solar

- O WC deve ser usado exclusivamente para o seu propósito; não deite qualquer outro produto na sanita

  para além de papel higiénico

- Caso desloque alguma peça de mobiliário/decoração durante a sua estadia, por favor volte a colocá-la no

   local original

- As toalhas que providenciamos para a piscina devem ser utilizadas apenas para esse propósito, não

  devendoser utilizadas na praia

- Não é permitida a utilização de copos de vidro na área da piscina

- Dobre os guarda-sóis antes de sair de casa e durante a noite; os ventos fortes irão danificá-los

- A zona comum do barbecue e área da lavandaria deverão ser limpa após a sua utilização

- Não utilizar cola nem fita-cola nas paredes ou janelas

- Seguir os procedimentos do check-out antes de deixar a propriedade

- Os custos inerentes a reparações ou trabalhos de manutenção causados por negligência ou uso

  inapropriado ser-lhe-ão imputados



Termos & Condições

Check-out
Por favor siga o seguinte procedimento e entregue-nos a chave

- O check-out deve ser realizado até às 10h

- Retire todos os seus objetos pessoais da unidade (não se esqueça de verificar o cofre)

- Remova todos os produtos alimentares do frigorífico/despensa

- Remova todo o lixo

- Deixe todas as toalhas usadas na casa de banho

- Deixe as superfícies limpas ao toque

- Coloque a louça suja na máquina de lavar e acionar no programa normal

- Desligue todas as luzes, ar condicionado e electrodomésticos

- Feche e tranque todas as portas e janelas

- Reporte-nos qualquer falha de manutenção

- Se o procedimento de check-out não fôr seguido, seram cobrados € 20 por cada hora extra de limpeza

Política de Pagamento de Alojamento
Depósito de reserva 20% não-reembolsável

Pagamento da reserva na totalidade até 60 dias antes da chegada

Política de Cancelamento de Alojamento
Se cancelado até 60 dias antes da data da chegada, apenas o depósito será retido

Se cancelado até 30 dias antes de data da chegada, será cobrado 50% do valor total da reserva

Se cancelado até 14 dias antes de data da chegada, ou não comparência, será cobrado 75%

do valor total da reserva

Se cancelado menos de 14 dias antes de data da chegada, ou não comparência, será cobrado 100%

do valor total da reserva

Contactos
Reservas de Férias

E-mail: enquiries@quintadosvales.eu

Contactos Gerais
Quinta dos Vales – Wine Estate

Sítio dos Vales, Caixa Postal 112, 8400-031 Estombar, Portugal

Tel.: +351 282 431 036

Fax: +351 282 431 189

mail@quintadosvales.eu

www.quintadosvales.eu
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