ALOJAMENTO 2019

BEM VINDO
Bem vindos à Quinta das Vales! Nesta brochura poderá encontrar toda a informaçãs detalhada sobre as
diferentes opções de acomodação que podemos oferecer.
Não interessa o tipo de acomodação que escolheu, durante a sua estadia connosco vai ter acesso a:

ATIVIDADES
Campo de ténis, Basquetebol, Mesa de ping-pong, Bicicletas, Piscina comum, Parque infantil, Área de
animais e Jardins de esculturas.

PACOTES ADICIONAIS
• Golf
• Pilates
• Beleza
• Massagens
• Pintura de azulejos
Caso queira marcar alguma destas opções, por favor contacte-nos. Será a pedido e sujeito a disponibilidade.

BENEFÍCIOS
• Desconto de 25% em todos os vinhos da loja e em visitas guiadas.
• Redução no preço de aluguer do BBQ, ficando a 150€. Neste serviço, a QDV providencia copos,
talheres, pratos e limpeza final. (10€ p.p. extra para convidados externos.)

ATIVIDADES GASTRONÓMICAS
As nossas atividades gastronómicas estão disponíveis para 10 ou mais pessoas. Por favor contacte-nos
para saber os preços.
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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 vista para o jardim.
A propriedade é totalmente climatizada e com pavimento aquecido em todas as casas de banho.
‘The 4 Seasons’ está situada em total privacidade no meio da quinta. Tem sauna exterior e uma piscina privada
aquecida (opcional), ping-pong, campo de ténis, churrasco e área de refeições coberta. Ideal para grupos ou
famílias grandes.
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THE 4 SEASONS
FACILIDADES
Tipo de Propriedade: Vila (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, micro-ondas, 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 e 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

Piscina:

Piscina exterior privada (aquecimento opcional a €150 por semana)

Exterior:

Grelhador (carvão), terraço grande, 12 cadeiras + mesa, jardim, sauna,
8 espreguiçadeiras, 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 lençóis uma vez por semana. A limpeza final está 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.
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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 de 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 privada, que foi convertida a partir de uma cisterna, e terraço. Ideal para uma família pequena ou
2 casais.
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CASA MARGARIDA
FACILIDADES
Tipo de Propriedade:

Vila (separada)

Tipo de Alojamento:

Self-catering

Área:

150 m2

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, micro-ondas, 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 privada

Exterior:

Grelhador (carvão), terraço, 4 cadeiras + mesa, 4 espreguiçadeiras + 1 guarda-sol

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 lençóis uma vez por semana. A limpeza final está 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.
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THE FOUR WINDS

CARACTERÍSTICAS
‘The Four Winds’ são 4 apartamentos térreos totalmente climatizados, cada um com dois quartos, casa de
banho com pavimento aquecido, kitchenette e sala de estar.
Cada unidade tem a sua área semiprivada, 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.
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THE FOUR WINDS
FACILIDADES
Tipo de Propriedade:

Apartamento

Tipo de Alojamento:

Self-catering

Área:

60 m2

Capacidade:

4 adultos + 1 criança

Geral:

Totalmente climatizada, cofre, mapa local / guia de restaurantes, atoalhados e
pacote de boas vindas

Cozinha:

Frigorífico combinado, fogão, forno, micro-ondas, 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:

Acesso à Internet:

TV por Satélite
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,
1 espreguiçadeira

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 lençóis uma vez por semana. A limpeza final está 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.
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CASA SOL

CARACTERÍSTICAS
Este apartamento de dois pisos está localizado no lado sul da Adega, junto ao terraço panorâmico coberto.
É ideal para famílias ou grupos de amigos até 4 adultos e 1 criança. A kitchenette, sala de estar e WC
encontram-se no rés-do-chão. Uma cama adicional está 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 por vezes para ocasiões
especiais, tais como provas de vinhos e outros eventos maiores.
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CASA SOL
FACILIDADES
Tipo de Propriedade:

Apartamento Duplex

Tipo de Alojamento:

Self-catering

Área:

80 m2

Capacidade:

4 adultos + 1 criança

Geral:

Totalmente climatizada, máquina de lavar roupa, cofre, mapa local / guia de
restaurantes, atoalhados e pacote de boas vindas

Kitchen:

Frigorífico combinado, fogão, forno, micro-ondas, 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 (sanita e bacia) + máquina de lavar roupa

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

Restrições:

Apropriado para crianças, não fumadores, animais de estimação não são permitidos

Atoalhados:

Todos os atoalhados estão incluídos, exceto toalhas de praia

Serviço de Limpeza:

O serviço de limpeza é feito 2 vezes por semana. As toalhas são mudadas duas vezes
por semana e os lençóis uma vez por semana. A limpeza final está incluída no preço,
desde que seja seguido o procedimento de check-out ( ver termos e condições)

Extras:

Berço e cadeira de bebé sem custo extra. Cama extra €19 por dia.
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TERMOS & CONDIÇÕES
OPÇÃO
• Cama extra - €19 por dia
• Serviço de limpeza adicional pode ser marcado - €19,50 por quarto

REGRAS DO ALOJAMENTO
• Apenas são permitidos na unidade o número de hóspedes confirmados 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 autossuficiente: 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
• Por razões de segurança não são permitidos equipamentos de alto consumo elétrico
• 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
devendo ser utilizadas na praia
• Não é permitida a utilização de copos de vidro na área da piscina
• Feche 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 limpas 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
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TERMOS & CONDIÇÕES
CHECK-OUT
• 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
• Coloque a louça suja na máquina de lavar e acionar no programa normal
• Desligue todas as luzes, ar condicionado e electro domésticos
• Feche e tranque todas as portas e janelas
• Reporte-nos qualquer falha de manutenção
• Se o procedimento de check-out não for seguido, serão cobrados € 20 por cada hora extra de limpeza

ESTADIAS A LONGO TERMO NO INVERNO
Durante os meses de novembro a fevereiro
• Se ficar 7 ou mais noites consecutivas: 25% desconto
• Se ficar 14 ou mais noites consecutivas: 50% desconto

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, será cobrado 75% do valor total da reserva
Se cancelado a menos de 14 dias antes de data da chegada, será cobrado 100% do valor total da reserva
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