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BEM-VINDO

É com imensa satisfação que o recebemos. O nosso objetivo é que a sua estadia 
seja o mais agradável possível, desejando repeti-la bastantes vezes. Neste diretório 
enumeramos uma vasta gama de serviços que temos para lhe oferecer e relevantes 

informações relacionadas com o nosso aldeamento. Caso necessite de algum 
esclarecimento complementar, não hesite em contactar a Receção.

Desfrute do aldeamento turístico Pousadela Village no seu esplendor, e tenha uma 
excelente estadia.

WELCOME

It is with great pleasure that we receive you. Our goal is to make your stay as pleasant 
as possible, making you wish to repeat it many times. In this directory we list a wide 
range of services we have to offer and relevant information related to our village. If 

you need any further clarification, please do not hesitate to contact Reception.

Enjoy the holiday village Pousadela Village in its splendor and have a great stay.



O Hotel não se responsabiliza por perdas ou roubos. Coloque os seus valores no cofre. 
The Hotel is not responsible for the theft or loss. Please keep your valuables in the safety deposit box.

O Hotel não se responsabiliza por danos verificados nas viaturas estacionadas.
The Hotel is not responsible for damages on parked vehicles.

Este estabelecimento dispõe de livro de elogios e de reclamações, físico e online.
This establishment has praise and complaints book, physical and online.

Em época baixa, e dependendo da ocupação do alojamento, 
o Restaurante e Bar podem sofrer alterações nos horários ou, 

pontualmente, encerrar para férias. Para mais informações, entre em 
contacto com a receção. 

In low season, depending on the accommodation occupancy, 
the Restaurant and Bar may undergo changes in the schedule or, 
possibly, close for holidays. For more information, please contact 

reception desk.

Piso 0 Ground Floor

9.00h - 22.00h

Piscina Interior Indoor Pool

10.00h - 20.00h

Serviço de Limpeza Housekeeping

8.00h - 16.30h

A limpeza diária é realizada mediante pedido                       
e sem qualquer custo.

Daily cleaning is carried out on request and free of charge.

Check-in & Check-out fora do horário da receção mediante pedido
Check-in & Check-out outside reception hours upon request

Wi-Fi Grátis Free Wi-Fi
Estacionamento privado gratuito Free private parking

SPA

Sauna-Turco Sauna-Turkish 

10.00h - 20.00h

Serviço de massagens
Massage service

Sujeito marcação By appointment

Sala Cávado

8.00h - 10.00h

Pequeno-Almoço servido no quarto
Breakfast served in the room

15.00€

Restaurante Restaurant

12.30h - 15.00h / 19.30h - 22.00h

Bar “Piscina Infinita” “Infinity Pool” Bar

Época Alta High Season 

10.00h - 20.00h

Época Baixa Low Season 

Encerrado Closed

Bar “O Talefe”

9.00h - 00.00h

Para alguma dúvida ou emergência:
For any question or emergency: 

+351 253 646 267
+351 964 496 270

Receção Reception Pequeno-almoço Breakfast

Outros Serviços Other Services

Restaurante & Bar Restaurant & Bar

HORÁRIOS E CONTACTOS
SCHEDULE AND CONTACTS

Serviço de Quartos Room Services

8.00h - 22.00h

Almoço ou Jantar servido no quarto
Lunch or dinner served in the room

Grátis Free



MAPA DO ALDEAMENTO
VILLAGE MAP
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CONTACTOS ÚTEIS 
USEFUL CONTACTS

Proteção Civíl Civil Protection

Supermercados Supermarket

Número Nacional de Socorro National SOS Number

Supermercado Lidl Lidl Supermarket

Supermercado Pingo Doce Pingo Doce Supermarket

Mercadinhos Adriano Mercadinhos Adriano Mini-Market

Proteção Civíl Civil Protection

Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho Volunteer Firefighters of Vieira do Minho

Posto Territorial de Vieira do Minho - GNR National Republican Guard of Vieira do Minho

Posto Territorial de Rossas - GNR National Republican Guard of Rossas

112

(00 351) 253 649 270

(+351) 253 647 129 | 253 649 500 | 968 577 957 | 918 608 149

bombvieiraminho@gmail.com

Avenida dos Bombeiros, Nº 30 
4850-154 Eira Vedra
41.635586, -8.154789

(00 351) 253 647 150

Rua João de Deus nº 99 
4850-535 Vieira do Minho
41.635426, -8.141790

(00 351) 253 656 113

Rua 25 de Abril, S/N Rossas 
4850-311 Vieira do Minho
41.567355, -8.105616

(+351) 253 741 161

Avenida João Torre,
4850-523 Vieira do minho

(+351) 253 749 000

Praça Guilherme de Abreu,
4850-527 Vieira do Minho

(+351) 253 741 045

Rua da Imaculada Conceição, 658
4850-522 Vieira do Minho

De Segunda a Sábado Monday to Saturday 
Horário Hours: 9h-13h | 14h30m-20h

Encerra aos domingos Closed on Sundays 

R20211015



Saúde e Bem-Estar Health and Wellness

Posto de Turismo de Vieira do Minho Vieira do Minho Tourist Office
(+351) 253 649 240

postodeturismo@cm-vminho.pt

Praça do Bombeiro Voluntário 
4850-526 Vieira do Minho

Farmácia Freitas Freitas Pharmacy

Farmácia de Rossas Rossas Pharmacy

Farmácia Martins Martins Pharmacy

Farmácia de Ruivães Ruivães Pharmacy

Extensão de Saúde de Ruivães Ruivães Health Extension

(00 351) 253 647 123

Av. Barjona de Freitas 147
4850 Vieira do Minho
41.634723, -8.141572

(00 351) 253 657 550

Celeirô – Rossas
4850 Vieira do Minho
41.569345, -8.106230

(00 351 ) 253 647 119
Praça Guilherme de Abreu
4850 Vieira do Minho
41.634487, -8.140410

(00 351) 253 658 679

Vila – Ruivães
4850-341 Vieira do Minho
41.680102, -8.049202

(+351) 253 658 144

Vila de Ruivães
4850 Vieira do Minho
41.678915, -8.050743

Aberto às segundas, quartas e sextas Open on Mondays, Wednesdays and Fridays 

Turismo Tourism

R20211015

Saúde e Bem-Estar Health and Wellness

SNS 24 National Health Service 24
808242424

Centro de Saúde de Vieira do Minho Health Center of Vieira do Minho
(+351) 253 649 250

Praça Guilherme de Abreu 150
4850-527 Vieira do Minho
41.634804, -8.139705

Extensão de Saúde de Rossas Rossas Health Extension
(+351) 253 656 161

Rua 25 de Abril n. 73
4850 – 311 Vieira do Minho
41.567355, -8.105616



Central de Camionagem de Vieira do Minho Vieira do Minho Central Trucking
Rua Prof. Carlos Teixeira
4850 Vieira do Minho

Parque de Campismo da Cabreira Cabreira Campsite
(+351) 253 648 665

pcampismocabreira@cm-vminho.pt

Lugar de Entre os Rios, 
4850-073 Cantelães

CTT Correios CTT Post Offices

Turiermal - Agencia de Viagens e Turismo Tubiermal - Travel Agency

A Girómundo - Viagens e Turismo A Girómundo - Travel & Tourism

Piscinas Municipais Municipal Swimming Pool

(+351) 253 741 063

Praça Dr. Guilherme de Abreu nº 105, 
4850-999 Vieira do Minho

(+351) 253 648 931

geral@turiermal.webside.pt

Turiermal Agencia de Viagens e Turismo Lda
Centro Comercial Alto Minho lj 32-1º
4850 Vieira do Minho

(+351) 253 648 671

info@giromundo.com

Morada Av. Barjona de Freitas, 4
4850-521 Vieira do Minho

(+351) 253 648 665

(+351) 961 587 555

Lugar de Cabine, 
4850 Vieira do Minho

Outros Serviços Other Services

R20211015



Condições Conditions

∙ Condições de pagamento: pagamento no check-in; o pagamento 
por cheque só é aceite até ao montante de 150.00€
∙ Caução Reembolsável: É solicitada uma caução de 200€ no 
momento da chegada. Esta será cobrada através de cartão de 
crédito. O reembolso deverá ser feito até 24 horas após o check-
out. A sua caução será reembolsada na totalidade através de cartão 
de crédito, após uma inspeção ao alojamento.
∙ Normas de conduta: Tratando-se de um estabelecimento 
hoteleiro, solicita-se a todos os clientes uma conduta de respeito 
pelos outros, não promovendo barulhos nem distúrbios no período 
noturno. Solicitamos que os clientes acompanhados de crianças 
assegurem a sua segurança. À Pousadela reserva-se o direito de 
impedir que os clientes permaneçam na unidade em caso de 
comportamentos violentos ou menos corretos.
∙ Reservas: devem ser pedidas por escrito, mencionando 
expressamente os serviços pretendidos e respetivas datas; a 
aceitação das reservas será também por escrito, especificando os 
serviços, respetivas datas, preços e condições de pagamento. As 
reservas são sempre mediante disponibilidade. Condições para 
grupos, por favor consulte-nos.
∙ Alterações de reservas: devem ser efetuadas por escrito, 
mencionando expressamente as alterações pretendidas; a 
aceitação das alterações ficará dependente da disponibilidade 
da casa e será também comunicada por escrito, especificando 
as alterações e eventuais mudanças de preço e condições de 
pagamento. 
∙ Cancelamento de reservas: o cliente pode proceder ao 
cancelamento da reserva, deve ser efetuado por escrito. Para que 
seja devolvido qualquer valor pago até à data, o cancelamento tem 
de respeitar as seguintes condições: - Reservas em datas de época 
alta ou intermédia: cancelamentos até 30 dias antes do check-in; - 
Reservas em datas de época baixa: cancelamentos até 7 dias antes 
do check-in. 
A Pousadela reserva-se o direito de estabelecer condições 
especificas de cancelamento para grupos, programas ou tarifas 
especiais e exigir o pagamento antecipado parcial ou total de um 
programa, reserva ou tarifa especial.  
∙ No-show: em caso de não comparência, não é efetuado o 
reembolso de qualquer valor. 
∙ Check-in: a partir das 16h00, check-in antecipado pode ser 
solicitado, mediante disponibilidade, estando sujeito a um custo 
suplementar. 
∙ Check-out: até às 11h00, check-out tardio pode ser solicitado, 
mediante disponibilidade, estando sujeito a um custo suplementar.
∙ Estacionamento: Adquirindo os nossos serviços de alojamento, 
sala ou restauração, o estacionamento é gratuito, para 1 viatura 
junto aos T1, 2 viaturas para T2 e 3 viaturas para T2+1.
∙ Força maior: Todas as casas e outros espaços que possam estar 
reservados ficam sujeitos à incapacidade da Pousadela em fornecê-
los em consequência de calamidades, catástrofes naturais, atos 
governamentais ou de outras entidades, guerras, hostilidades, 
motins, greves, desordens, epidemias, quarentenas, atrasos em 
obras e/ou outros melhoramentos que lhe estejam associados, ou 
em consequência de causas alheias ao controle do aldeamento. 
A Pousadela não assume qualquer responsabilidade pelo 
fornecimentos de qualquer espaço reservado neste documento 
caso se verificar a ocorrência de qualquer das causas acima 
descritas.
∙ Avarias ou impedimentos técnicos e logísticos: por motivos de 
avaria técnica, impedimento técnico e logístico, ou outra situação 
alheia e imprevisível, a Pousadela assumirá o compromisso de 
resolver a situação, com a maior brevidade possível, e informando 
sempre o cliente. Destas situações pode surgir a necessidade de 
alterações ao serviço, aos horários ou outras, das quais a Pousadela 
tentará, dentro do possível, compensar o cliente.
∙ Preços: os preços incluem IVA e todas as taxas e podem ser 
alterados sem aviso prévio. 

∙ Payments conditions: payment at check-in; payment by check 
is only accepted up to 150.00€
∙ Refundable Security Deposit: A security deposit of € 200 is 
required upon arrival. This will be charged by credit card. The 
refund must be made within 24 hours after check-out. Your 
deposit will be fully refunded by credit card after inspection 
of the accommodation.
∙ Code of conduct: As this is a hotel establishment, we ask all 
customers to behave with respect for others and do not make 
noise or disturbances during the night. We request that the 
clients accompanied of children assure their security. The 
Pousadela reserves the right to prevent clients from staying in 
the unit in the event of violent or inappropriate behaviour.
∙ Reservation: must be made in written, specifying the services 
and the dates that are intended. After the reservations have 
been approved, the reply will also be in written, specifying the 
services, the dates, the prices and payment conditions. The 
reservations are subject to availability. Conditions for groups, 
please contact us directly.
∙ Alterations on the reservation: must be done in written, 
specifying the alterations that are desired, the approval will 
depend on the availability of the house. The response will be 
in written, specifying the alterations, the price changes and 
the payment conditions.
∙ Cancellation Policy: The customer may cancel the reservation, 
must be made in writing. In order to return any amount 
paid to date, cancellation must comply with the following 
conditions: - Reservations on high or mid season dates: 
Cancellations up to 30 days before check-in; - Reservations on 
low season dates: Cancellations up to 10 days before check-in.
Pousadela reserves th right to establish specific cancellation 
for groups, programs or special tariffs and require the advance 
partial or total payment of program, group booking or special 
rate.
∙ No-show: in this cases, the hotel will require full payment, 
there will be no refund of the value already payed.
∙ Check-in: from 04:00pm, early check-in can be requested, 
subject to availability and extra fee.
∙ Check-out: until 11:00am, late check-out can be requested, 
subject to availability and extra fee.
∙ Parking: is free of charge, for 1 vehicle next to the house T1, 2 
vehicles for T2 and 3 vehicles for T2+1.
∙ Major Force: All rooms and others spaces that can be 
reserved are subject to the Pousadela inability to provide 
in the consequence resulting in natural disasters, acts of 
government or other authorities, wars, hostilities, riots, strikes, 
disorders, epidemic, quarantines delays in construction or 
associated improvements or any other cause beyond the 
village control. The Pousadela assumes no responsibility 
providing any placeholder herein if verified the occurrence of 
the above stated causes.
∙ Technical and logistical failures or impediments: for reasons of 
technical malfunction, technical and logistical impediment, 
or other situation unrelated and unpredictable, Pousadela 
will be committed to resolve the situation as soon as possible 
and always inform the client. From these situations may arise 
the need for changes to the service, schedules or other, of 
which Pousadela will try, as far as possible, to compensate the 
customer.
∙ Prices: rates include all legal taxes and may change without 
previous notice.

R20210420



RECHEIO DA CASA
HOUSE STUFFING

Pratos | Copos | Tijelas | Chávenas | Canecas
Dishes | Glasses | Bowls | Cups | Mugs

Garfos | Facas | Colheres | Conchas | Espátulas
Forks | Knifes | Spoons | Shells | Spatulas

PRATO RASO (com logótipo) SHALLOW DISH  (with logo) 

PRATO SOPA (com logótipo) SOUP DISH  (with logo) 

PRATO SOBREMESA (com logótipo) DESSERT DISH  (with logo) 

TIGELA COM PRATO (com logótipo) BOWL WITH PLATE  (with logo) 

CHAVENA CAFÉ COM PRATO (com logótipo) COFFEE CUP WITH PLATE (with logo) 

CHAVENA CHÁ COM PRATO (com logótipo) TEA CUP WITH PLATE (with logo) 

COPO GLASS 

COPO VINHO WINE GLASS 

FLUTE FLUTE

JARRO 1.5L JAR 1.5L  

BULE GRANDE BIG TEAPOT 

BULE PEQUENO SMALL TEAPOT

GARFO MESA TABLE FORK

FACA MESA TABLE KNIFE

COLHER MESA TABLE SPOON

FACA SOBREMESA DESSERT KNIFE

GARFO SOBREMESA DESSERT FORK

COLHER SOBREMESA DESSERT SPOON

COLHER CHA TEA SPOON

COLHER CAFÉ COFFEE SPOON

CONCHA SHELL

ESCUMADEIRA SKIMMER

GARFO GRANDE BIG FORK

ESPÁTULA SPATULA

FACA DE CARNE FRIA COLD MEAT KNIFE

FACA DE LEGUMES VEGETABLES KNIFE

FACA PÃO BREAD KNIFE

TESOURA COZINHA KITCHEN SCISSORS

COLHER GRANDE BIG SPOON

COLHER PLÁSTICO GRANDE BIG PLASTIC SPOON

COLHER PLÁSTICO PEQUENA SMALL PLASTIC SPOON

VARA BATEDEIRA MANUAL MANUAL FOOD MIXER

PINÇA PARA SALADA SALAD CLIP

TÁBUA DE CORTE COOKING BOARD

COADOR STRAINER HALF BALL

BASE DE PANELA  POT STAND

ABRELATAS CAN OPENER

SACA ROLHAS CORKSCREW

T1
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

T1
4

4

4

4

4

4

4

4

T2
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

1

T2
6

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

T3
8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

T3
8

8

8

8

8

8

8

8

R20210316



Panelas | Frigideiras | Caçarolas | Outros
Pots | Pans | Casseroles | Others

Garfos | Facas | Colheres | Conchas | Espátulas
Forks | Knifes | Spoons | Shells | Spatulas

PANELA ALTA C/ ASAS HIGH POT WITH WINGS

PANELA SEMI-ALTA C/ ASAS SEMI-HIGH POT WITH WINGS

PANELA MÉDIA C/ ASAS MEDIUM POT WITH WINGS

PANELA PEQUENA C/ ASAS SMALL POT WITH WINGS

FRIGIDEIRA CONICA 18cm ANTI-AD CONIC PAN 18cm ANTI-AD

FRIGIDEIRA CONICA 26cm ANTI-AD  CONIC PAN 26cm ANTI-AD

TRAVESSA GRANDE (com logótipo) BIG PLATTER (with logo)   

TRAVESSA PEQUENA (com logótipo) SMALL PLATTER (with logo) 

SALADEIRA (com logótipo) SALAD BOWL (with logo)

SALADEIRA SALAD BOWL  

TABULEIRO RECT STRAIGHT BOARD 

ASSADEIRA BAKING TRAY

COMANDO DE AR CONDICIONADO AIR CONDITIONING REMOTE CONTROL

INDIVIDUAL PLACE MAT

AR CONDICIONADO AIR CONDITIONING

SECADOR DO CABELO HAIR DRYER

MÁQUINA DE CAFÉ COFFEE MACHINE

ASPIRADOR VACUUM CLEANER

TORRADEIRA ELÉCTRICA ELECTRIC TOASTER

chaleira elétrica ELECTRIC KETTLE

VARINHA MÁGICA COM ACESSÓRIOS MAGIC WAND WITH ACCESSORIES

TV TV

COMANDO DE TV TV REMOTE CONTROL

BALDE DO LIXO GARBAGE CAN

BALDE COM ESFREGONA BUCKET WITH Mop

VASSOURA BROOM 

APANHADOR LIXO COM VASSOURA GARBAGE COLLECTOR WITH BROOM

MANTA DE FOGO FIRE BLANKET

EXTINTOR FIRE EXTINGUISHER

T1
2

4

T1 |T2 |T3
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

T2
3

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

T3
4

8
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MANUAL DE A a Z
A TO Z MANUAL

A
Adaptadores: Consultar a receção.

Aeroporto: O Aeroporto Francisco Sá Carneiro no Porto 
encontra-se a 90km de distância e a aproximadamente 60 
minutos de carro.

Almofadas: Todas as casas têm almofadas no quarto. Caso 
pretenda almofadas extra contacte a receção.

Alpendres: As casas dispõem de alpendres onde pode 
desfrutar da vista, fumar e ter refeições ao ar livre uma vez 
que tem mesas e cadeiras.

Aluguer de Automóveis: Contactar a receção para adquirir 
serviço de aluguer de automóveis.

Animais: Infelizmente não estamos a aceitar animais de 
estimação. Adoramos e muitos de nós temos animais  
de estimação, foi uma decisão difícil, mas que teve de ser 
tomada dada a  experiência que tivemos nos últimos meses. 
O descuido de diversos  hóspedes/donos com as casas foi 
demasiado, ao ponto de danificarem o interior da casa, após 
uma simples estadia. Desta forma, fomos obrigados a  
tomar esta decisão, pois só assim podemos garantir o máximo 
de higiene aos nossos hóspedes, com uma casa limpa, sem 
pelos e sem cheiros. 
De momento, permitimos apenas cães de assistência

Aniversários: Festas de aniversário podem ser feitas mediante 
reserva de serviços e espaço.

Ar condicionado: Todas as casas dispõem de ar 
condicionado, assim como as áreas comuns e de restauração.

Artigos de higiene pessoal: Disponíveis nas casas de banho, 
como sabonetes, papel, gel de banho e shampoo.

Atividades de lazer: Existem várias atividades de lazer que 
podem ser feitas na Pousadela mediante marcação, ou 
através de mapas de trilhos à disposição na receção.

B
Balneários: Dispõe de balneários no exterior junto à piscina.

Bancos: No centro da cidade de Vieira do Minho.

Banho Turco: Disponível no SPA (incluído na reserva de 
alojamento).

Banquetes: É possível organizar eventos no Restaurante 
Pousadela.

Bar: Disponível todos os dias das 9.00h às 24.00h.

Bebidas: Pode encontrar um vasto leque de bebidas no nosso 
Bar e Restaurante.

Berços: Contactar a receção.

C
Camas e Camas extra: As camas são dispostas nas casas de 
acordo com cada tipologia. Não é possível colocar camas extra.

Cartão de Crédito: No Aldeamento poderá efetuar 
pagamentos via Cartão de Crédito/Débito ou monetário. 
Pode ainda utilizar no restaurante e bar os cartões refeição 
Sodexo e Euroticket.

Casas: O aldeamento Pousadela dispõe de 11 casas de 
turismo rural de três tipologias diferentes. Nas Casas 
da Encosta de Louredo que pertence também ao grupo 
Pousadela, encontram-se ainda 4 casas de tipologia T2.

Caução: É solicitada uma caução de 200€ no momento da 
chegada. Esta será cobrada através de cartão de crédito. O 
reembolso deverá ser feito até 24 horas após o check-out. A 
sua caução será reembolsada na totalidade através de cartão 

A
Adapters: Consult the reception.

Aesthetics: Aesthetic services can be performed at the SPA 
by appointment.

Aesthetic Treatments: Available at the SPA by appointment.

Air conditioner: All houses have air conditioner, as well as 
common and dining areas.

Airport: Francisco Sá Carneiro Airport in Porto is 90km away 
and approximately 60 minutes by car.

Animals: Unfortunately we are not accepting pets. We love 
them and many of us have pets, it was a difficult decision but 
it had to be made given the experience we have had in the 
past few months. The carelessness of several guests / owners 
with the houses was too much, to the point of damaging 
the interior of the house, after a simple stay. In this way, we 
were forced to make this decision, because only then can 
we guarantee maximum hygiene to our guests, with a clean 
house, without pet hair and smells.

At the moment, we only allow assistance dogs.

Awakening: If you wish Awakenibg service call the 
reception.

B
Banks: In the center of Vieira do Minho.

Banquets & Meetings: Events can be organized at Pousadela 
Restaurant.

Bar: Available every day from 9.00am to midnight.

Barbecue grill: All houses have a barbecue outside.

Bathrobes: The bathrobe is intended for use at the SPA 
(consult reception).

Beds and extra beds: The beds are arranged in the houses 
according to each typeology. It is not possible to put extra 
beds.

Bed linen: Bed linen is changed at least once a week or upon 
request and whenever the customer changes.

Birthdays: Birthday parties can be made upon reservation of 
services and space.

Blankets: Consult reception for extra blankets request (all 
houses have available in closet).

Book of Complaints: Available at reception.

Book of Compliments: Available at reception.

Bookings: Please contact the reception or via the website.

Breakfast: Breakfast is served in the hotel restaurant in the 
Cávado room:

Breakfast in the room: Breakfast can be served to your room 
upon prior notice at reception.

C
Car Rental: Contact reception for assistance with car hire.

Changing Rooms: It has outdoor changing rooms next to the 
pool.

Check-in: It can be made from 16.00h.

Early check-in can be requested upon availability and 
subject to a surcharge.

Check-out: It must be done until 11.00h.

Late check-out may be requested upon availability and 
subject to a surcharge.
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de crédito, após uma inspeção ao alojamento.

Chaves: As chaves das casas e comandos do portão principal 
são fornecidas na receção.

Check-in: Pode ser efetuado a partir das 16.00h.

O check-in antecipado pode ser solicitado, mediante 
disponibilidade, estando sujeito a um custo suplementar.

Check-out: Deve ser realizado até às 11.00h.

O check-out tardio pode ser solicitado, mediante 
disponibilidade, estando sujeito a um custo suplementar.

Chinelos: É obrigatório o uso de chinelos no SPA, poderá 
adquirir na receção.

Churrasqueira: Todas as casas dispõem de churrasqueira no 
exterior.

Cobertores: Consultar a receção para pedido de cobertores 
extra (todas as casas têm disponível no armário).

Correio: Consultar a receção.

Cozinha: As casas do aldeamento estão totalmente 
equipadas.

D
Despertar: Se pretende serviço de despertar consulte a receção.

Desporto: O aldeamento tem vários tipos de atividades que 
pode consultar na receção.

Digitalização: Consultar a receção.

Dinheiro Local: Euro (€)

E
Emergência: Contactar a receção em caso de emergência   
através dos seguintes contactos:     
 +351 253 646 267

 +351 964 496 270

Equipamento de cozinha: Todas as casas possuem cozinhas 
totalmente equipadas.

Estacionamento: Pode ser feito no exterior do edifício ou 
próximo das casas utilizando o comando de acesso.

Estética: Serviços de estética podem ser realizados no SPA, 
mediante marcação prévia.

F
Farmácia: Poderá encontrar várias farmácias disponíveis 
durante o dia, em Vieira do Minho. Para mais informações 
queira por favor contactar receção.

Fotocópias: Consultar a receção.

Frígorifico: Todas as casas dispões de frigorifico.

Fumadores: Não é permitido fumar dentro das casas nem em 
todas as áreas interiores dos edifícios. No entanto, as casas 
dispõem de alpendres onde se pode fumar, ou nas áreas 
públicas exteriores.

H
Hospitais: Hospital de Vieira do Minho situa-se a 15,5km / 
20min de distância. O Hospital de Braga situa-se a 45,1km / 
50min de distância. 

Housekeeping: O serviço de limpeza das casas é feito 
diariamente.

I
Impressão: Consultar a receção para impressão de cartões 
de embarque, vouchers e bilhetes.

Incêndio: Todas as casas dispõem de um extintor para 
pequenas emergências em caso de incêndio. Em situações   

City Map: Must be requested at the tourist offices of each 
city or town.

Code of conduct: As this is a hotel establishment, we ask 
all customers to behave with respect for others and do not 
make noise or disturbances during the night. We request that 
the clients accompanied of children assure their security. 
The Pousadela reserves the right to prevent clients from 
staying in the unit in the event of violent or inappropriate 
behaviour.

Coffee Machine: The houses have a coffee machine with 
coffee capsules.

Cots: Contact the reception.

Complaints: Available a formal internal process to 
complaints response. Consult the reception.

Credit Card: At the Village you can make payments via 
Credit / Debit Card or cash. You can also use the Sodexo and 
Euroticket meal cards at the restaurant and bar. 
Code of conduct: As this is a hotel establishment, we ask all 
customers to behave with respect for others and do not make 
noise or disturbances during the night. We request that the 
clients accompanied of children assure their security. The 
Pousadela reserves the right to prevent clients from staying in 
the unit in the event of violent or inappropriate behaviour.

Cultural Suggestions: Consult reception and available 
leaflets.

D
Drinks: A wide range of drinks can be found in our Bar and 
Restaurant.

E
Emergency: Contact reception in case of emergency through 
the following contacts:    

 +351253646267

 +351 964 496 270

 +351964496270

Environmental Policy: Our SPA has equipment up and 
running only if guests use the services. For sustainability 
reasons we ask that towels be reused whenever possible. The 
Village undertakes to plant a tree by using sustainable good 
practices.

F
Fire: All homes have a small emergency fire extinguisher. 
In more worrying situations contact the reception or the 
competent authorities immediately by calling 112 or +351 
253 647 129 (Vieira do Minho Voluntary Firefighters).

Fireplaces: All houses except the Nascente house have a 
fireplace.

Fridge: All houses have refrigerator.

H
Hair Dryer: All houses have a hairdryer.

Hospitals: Vieira do Minho Hospital is 15.5km / 20min away. 
Braga Hospital is 45.1km / 50min away.

Housekeeping: House cleaning is done daily..

Houses: The Pousadela village has 11 rural tourism houses 
of three different typologies. In Encosta de Louredo Houses 
which also belongs to the Pousadela group, there are still 4 
houses of T2 typology.

I
Internet: All houses and common areas have free WiFi.



mais preocupantes contacte de imediato a receção ou as 
autoridades competentes através do número 112 ou +351   
253 647 129 (Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho).

Internet: Todas as casas e áreas comuns dispõe de Wi-Fi grátis.

J
Jacuzzi: Disponível no SPA (uso incluído na reserva do 
alojamento).

Jardins do Aldeamento: Todas as áreas verdes podem 
ser utilizadas pelos hóspedes, pedimos apenas que não 
atrapalhem a privacidade de cada casa.

L
Lâmpadas: em caso de troca, consultar a receção.

Lareiras: Todas as casas, exceto a casa da Nascente possuem 
lareira.

Livro de elogios: Disponível na receção.

Livro de reclamações: Disponível na receção.

M 
Mapa da cidade: Devem ser solicitados nos postos de 
Turismo de cada cidade ou vila.

Máquina de café: As casas dispõem de máquina de café de 
cápsulas.

Massagens: As massagens podem ser realizadas no nosso 
SPA, através de marcação prévia.

Menu: Disponível no Restaurante e Bar, ou no nosso site em: 
https://www.pousadela.pt/

Miradouro: O aldeamento dispõe de um Miradouro com uma 
vista deslumbrante para o rio Cávado e para a Serra do Gerês.

N
Normas de conduta: Tratando-se de um estabelecimento 
hoteleiro, solicita-se a todos os clientes uma conduta de 
respeito pelos outros, não promovendo barulhos nem 
distúrbios no período noturno. Solicitamos que os clientes 
acompanhados de crianças assegurem a sua segurança. À 
Pousadela reserva-se o direito de impedir que os clientes 
permaneçam na unidade em caso de comportamentos 
violentos ou menos corretos.

O
Opiniões: Disponível processo sistemático de recolha de 
opiniões de clientes. Consultar a receção.

P
Pequeno-almoço:  O pequeno-almoço é servido no 
restaurante do hotel na sala Cávado.

Pequeno-almoço no quarto: O pequeno-almoço pode ser 
servido no quarto, mediante aviso prévio na receção.

Perdidos e achados: Em caso de esquecimento de algum bem 
ou objeto após a sua estadia, queira contactar-nos.Todos os 
artigos encontrados poderão ser enviados via postal para os 
respetivos proprietários, à cobrança.

Piscinas: O aldeamento tem disponível piscina interior e 
exterior, com serviços como espreguiçadeiras e toalhas.

Política ambiental: O nosso SPA apenas tem o equipamento 
em funcionamento se os hóspedes utilizarem os serviços. Por 
questões de sustentabilidade pedimos que as toalhas sejam 
reutilizadas sempre que possível. O Aldeamento compromete-
se a plantar uma árvore por utilização de boas práticas 
sustentáveis.

J
Jacuzzi: Available at the SPA (included in the 
accommodation booking).

K
Keys: House keys and main gate controls are provided at the 
reception.

Kitchen: All the village houses are fully equipped.

Kitchen equipment: All houses have fully equipped kitchens.

L
Lamps: In case of exchange, consult reception.

Leisure activities: There are various leisure activities that 
can be done at Pousadela by appointment, or via trail maps 
available at the reception.

Local Currency: Euro (€)

Lost and Found: If you forget any property or object after 
your stay, please contact us. All items found can be sent by 
post to the respective owners, by payment on delivery.

M 
Mail service: Consult the reception.

Massages: Massages can be performed at our SPA by prior 
appointment.

Menu: Available at the Restaurant and Bar, or on the website 
at: https://www.pousadela.pt/

O
Outside services: Consult the reception.

Opinions / Reviews: Consult the reception.

P
Parking: It can be done outside the building or near homes 
using the access remote control.

Pharmacy: There are several pharmacies available during the 
day in Vieira do Minho. For more information please contact 
reception.

Photocopies: Consult the reception.

Physical Rehabilitation: Service available in SPA by 
appointment.

Pillows: All houses have in-room pillows. If you want extra 
pillows, please contact the reception.

Porches: Houses have porches where you can enjoy the 
view, smoke and have open air dining as it has tables and 
chairs.

Printing: Consult the reception to print boarding passes, 
vouchers and tickets.

R
Rails: In the reception of the village are available various 
information related to activities (pedestrians, radicals and 
nautical).

Reception: The reception is open from 9.00 to 22.00. If you 
require reception outside these hours please contact us at: 
 +351 253 646 267

 +351 964 496 270 
Refundable Security Deposit: A security deposit of € 200 is 
required upon arrival. This will be charged by credit card. 
The refund must be made within 24 hours after check-out. 
Your deposit will be fully refunded by credit card after 



R
Reabilitação Física: Serviço disponível no SPA mediante 
marcação previa.

Reclamações: Disponível processo formal de resposta 
interna a reclamações. Consultar a receção.

Receção: A receção encontra-se em funcionamento das 
9.00h às 22.00h. Caso necessite da receção fora deste 
horário entre em contacto através do número:    
 +351 253 646 267

 +351 964 496 270

Reservas: Por favor contactar a receção ou através do 
website.

Restaurante: Disponível no seguinte horário:
 Almoço: 12.00h – 15.00h
 Jantar: 19.30h – 22.00h

Roupa de cama: A roupa de cama é modificada pelo menos 
1 vez por semana ou mediante pedido e sempre que mude 
o cliente.

Roupões: O roupão destina-se a ser utilizado no SPA 
(consulte a receção).

S
Sauna: Disponível no SPA (incluído na reserva).

Secador de cabelo: Todas as casas dispõem de secador de 
cabelo.

Segurança: Em caso de emergência ou visualização de 
alguma situação não usual, por favor contacte de imediato a 
receção.

Serviço de quartos: Podem ser adquiridos serviços de quarto 
como pequeno-almoço, almoço ou jantar, snacks e bebidas, 
mediante marcação e pedido na receção.

Serviços exteriores: Consultar a receção.

Sofás: Todas as casas têm sofá, possibilitando o seu uso 
como sofá-cama perfeito para estadia de crianças.

SPA: O aldeamento dispõe de SPA com serviços de 
massagens e tratamentos agendados previamente. O 
jacuzzi, sauna e banho turco estão incluídos na reserva do 
alojamento.

Sugestões Culturais: Consultar a receção e os folhetos 
disponíveis.

T
Tarifa de quarto: Consultar a tarifa diária.

Táxis: Consulte a receção para reservar um táxi.

Telefone: Disponível em todas as casas.

Televisão: Todas as casas dispõem de televisão por satélite.

Tipologias: Casas T1, T2 e T3.

Toalhas: As casas de banho têm toalhas para todas as 
pessoas que forem indicadas na reserva. Podem ser repostas 
mediante pedido.

Tratamentos estéticos: Disponíveis no SPA mediante 
marcação prévia.

Trilhos: Na receção do aldeamento estão disponíveis várias 
informações relativas a atividades (pedestres, radicais e 
náuticas).

W
WC: Todas as casas, independentemente da tipologia, têm 
uma casa de banho disponível.

inspection of the accommodation.

Restaurant: Restaurant services are open at the following 
schedule:
 Lunch: 12.00h – 15.00h
 Dinner: 19.30h – 22.00h

Room Rate: Consult the daily rate.

Room Service: Room services such as breakfast, lunch or 
dinner, snacks and drinks can be purchased by appointment 
and request at reception.

S
Safety: In the event of an emergency or visualization of some 
unusual situation, please contact the reception immediately.

Sauna: Available at the SPA (included in the reservation).

Scanning: Consult the reception.

Slippers: It is mandatory to use slippers in the SPA, you can 
buy at the reception.

Smokers: Smoking is not allowed inside homes or in all 
interior areas of buildings. However, the houses have 
smoking porches or outside public areas.

Sofas: All houses have a sofa, making it possible to use them 
as the perfect sofa bed for children.

SPA: The resort has a SPA with massage services and pre-
booked treatments. The jacuzzi, sauna and turkish bath are 
included in the reservation of the accommodation.

Sport: The village has several types of activities that you can 
consult at the reception.

Swimming Pools: The resort has an indoor and outdoor pool, 
with services such as sun loungers and towels.

T
Taxis: Consult reception to book a taxi.

Telephone: Available in all homes.

Toilet: All houses, regardless of typology, have a bathroom 
available.

Toiletries: Available in bathrooms such as soap, paper, 
shower gel and shampoo.

Turkish Bath: Available at the SPA (included in the 
accommodation reservation).

TV: All houses have satellite TV.

Typologies: Casas T1, T2 and T3.

Towels: The bathrooms have towels for all persons indicated 
on booking. Can be replaced upon request.

V
Viewpoint: The village has a viewpoint with stunning views 
of the Cávado river and the Serra do Gerês.

Village Gardens: All green areas can be used by guests, we 
only ask to do not disturb the privacy of each house.
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