
QUINTA DOS CARQUEIJAIS

ESPERAMOS POR SI, 
AQUI.



Com reabertura marcada para breve, e ainda que as circunstâncias sejam desafiantes, todos os nossos
esforços e preocupações estão a ser canalizados para que nada o distraia de viver uma experiência
única no Gerês num das nossas seis Villas.
Foram reforçadas as medidas de limpeza e higiene em todas as áreas e os nossos colaboradores têm
orientações específicas para garantir a máxima segurança, saúde e bem-estar, que estarão sempre em
primeiro lugar, dos nossos hóspedes, equipa e comunidade.
Detemos ainda o selo “Clean & Safe” reconhecido pelo Turismo de Portugal, I.P. 
 
Ainda que sem os apertos de mão ou os abraços, vamos manter o tão típico acolhimento caloroso que
nos caracteriza, com o devido distanciamento físico, enquanto se deslumbra com este que é o pulmão
do norte de Portugal. 

NOVOS TEMPOS. NOVOS DESAFIOS. AS MESMAS EXPERIÊNCIAS.



VILLA DAS OLIVEIRAS

A envolvente é a copa das árvores e, as amplas janelas que ladeiam toda a casa, transformam os
ramos altos em vizinhos naturais. Um lugar capaz de o fazer esquecer o quotidiano citadino, onde os
sons da ramagem e os raios de sol que passam pela folhagem criam um ambiente contemplativo.

No extenso alpendre, moram duas oliveiras que se mantiveram por respeito à natureza. Junto a elas,
abrigada pelas suas sombras, conseguirá desfrutar da envolvente natural que se veste de árvores
autóctones.

VILLA DA ÁRVORE



VILLA DOS PLÁTANOS

VILLA PANORÂMICA

Sentir a brisa e os sons dos grandiosos plátanos que protegem esta Villa é, por si só, uma experiência
única. A estrutura granítica e a janela panorâmica que atravessa toda a casa, conferem uma
personalidade distinta mas, é no alpendre que pode apreciar a vista para a albufeira.

Esta villa distingue-se pela vista privilegiada. Com amplas janelas que cobrem toda a fachada, e um
miradouro no piso superior da casa, para a albufeira, promete deixá-lo deslumbrado com a riqueza da
paisagem envolvente.



Com uma área de lazer ampla e verdejante esta piscina exterior, é partilhada apenas pelas Villas
individuais que acolhem até 4 pessoas - Villa das Oliveiras, Villa dos Plátanos, Villa Panorâmica ou
Villa da Árvore.

PISCINA EXTERIOR

Capacidade para dois adultos ou dois adultos e duas crianças (até aos 16 anos) em sofá-cama;
Pequeno-almoço incluído - colocado numa cesta entre as 08h30 e as 09h00 à porta da Villa;
Cozinha equipada;
Acesso a piscina exterior partilhada pelas Villas individuais;
Barbecue privado em todas as Villas;
Mesa de refeições no exterior;
Limpeza diária não incluída;
Estadia mínima de quatro noites em Época Alta e de duas noites em Época Média e Baixa;
O check-in deverá ser efetuado a partir das 17h00 e até às 20h00;
O check-out deverá ser feito até às 10h00.



Esta casa de linhas rústicas é uma antiga casa rural, reaproveitada, sendo um verdadeiro marco da
arquitectura tradicional da região. O alpendre, com barbecue próprio, será palco de momentos
inesquecíveis em conexão com a Natureza. 

VILLA DE PEDRA



Exclusiva aos hóspedes da Villa de Pedra esta piscina exterior privativa, com a albufeira da Caniçada
como vizinha da frente, é o local idílico para um reencontro familiar. 

Capacidade para 6 pessoas;
Colocação de cama-extra para criança mediante disponibilidade e custo adicional;
Pequeno-almoço incluído - colocado numa cesta entre as 08h30 e as 09h00 à porta da Villa;
Cozinha equipada;
Acesso a piscina exterior privada;
Zona de barbecue privada;
Mesa de refeições no exterior;
Limpeza diária não incluída;
Estadia mínima de quatro noites em Época Alta e de duas noites em Época Média e Baixa;
Depósito de caução no momento do check-in;
O check-in deverá ser efetuado a partir das 17h00 e até às 20h00;
O check-out deverá ser feito até às 10h00.

PISCINA PRIVATIVA



A sala de convívio, com vista privilegiada para a natureza, inclui uma cozinha modernamente equipada
e, no exterior, um barbecue onde pode confecionar as refeições que aconchegam o corpo e a alma.

Seja com amigos ou família esta Villa é composta por seis suítes, com uma decoração única pensada
para que se sinta em casa. As árvores, frondosas e imponentes, rodeiam a casa garantindo a
privacidade a quem nos visita.

VILLA DA FLORESTA



Capacidade máxima para 12 pessoas;
Pequeno-almoço não incluído - entrega disponível mediante pedido e custo adicional;
Cozinha equipada;
Acesso a piscina interior aquecida privada;
Zona de barbecue privada;
Mesa de refeições no exterior;
Limpeza diária não incluída;
Depósito de caução no momento do check-in;
Estadia mínima de 7 noites;
O check-in deverá ser efetuado a partir das 17h00 e até às 20h00;
O check-out deverá ser feito até às 10h00.

PISCINA INTERIOR

Exclusiva aos hóspedes da Villa da Floresta esta piscina interior aquecida é o lugar perfeito para relaxar
num cenário de cortar a respiração. As paredes e teto envidraçado revelam ao nosso olhar uma vista
onde céu e rio são separados apenas pelo verde da montanha em frente.



Para os dias mais quentes o nosso ancoradouro privado, de acesso a todos os hóspedes da Quinta
dos Carqueijais, convida a uns mergulhos refrescantes nas margens da albufeira da Caniçada. 
Além da produção de energia, a albufeira que foi criada com a construção da barragem em 1955, deu
lugar a uma área navegável que hoje é usada para passeios de barco, mas também para desportos
náuticos e atividades de lazer. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES OU RESERVAS, ENTRE EM CONTACTO: 

ANCORADOURO

O ENCONTRO PERFEITO COM A NATUREZA

INFO@QUINTADOSCARQUEIJAIS.COM

QUINTADOSCARQUEIJAIS.COM

/QUINTADOSCARQUEIJAIS 
 

+ 351 966 242 222

/QUINTADOSCARQUEIJAIS.GERES


