


Nota: Preços para alojamento duplo com pequeno-almoço incluído, de Domingo a Quinta. Para outras tarifas entre em contacto.
Preços com IVA incluído à taxa legal em vigor. • Prices with VAT included at the corrent legal rate. • Prix   avec TVA incluse au taux légal en vigueur.

 

Quartos
Rooms / Chambres

ANSILANIS
Com nome e ambiente baseado no antigo castelo de Ansiães, 
dispõe de uma área de cerca de 19 m², com bastante espaço sendo 
adequado para quem leva crianças. 
Dispõe de 1 janela com vista para a igreja. 
É composto por uma cama dupla, que serve perfeitamente para um 
casal ou duas pessoas que pretendam dormir separadas, uma área 
de trabalho com mesa e cadeira e uma casa de banho totalmente 
equipada com duche.

Facilidades comuns
Ar Condicionado / WiFi Gratuito / Televisão 
Secador de Cabelo / Produtos de Toilette
Chuveiro / Acesso a Piscina

ÉPOCA BAIXA — DESDE 75€
ÉPOCA ALTA — DESDE 95€



Nota: Preços para alojamento duplo com pequeno-almoço incluído, de Domingo a Quinta. Para outras tarifas entre em contacto.
Preços com IVA incluído à taxa legal em vigor. • Prices with VAT included at the corrent legal rate. • Prix   avec TVA incluse au taux légal en vigueur.

 

Quartos
Rooms / Chambres

VILLA
Com nome e ambiente baseado na vila de Carrazeda de Ansiães, 
dispõe de uma área de cerca de 18 m², com bastante espaço sendo 
adequado para quem leva crianças. 
Dispõe de 3 janelas, com vista para a zona antiga da vila e igreja. 
É composto por uma cama dupla, que serve perfeitamente para um 
casal ou duas pessoas que pretendam dormir separadas, uma área 
de trabalho com mesa e cadeira e uma casa de banho totalmente 
equipada com duche.

Facilidades comuns
Ar Condicionado / WiFi Gratuito / Televisão 
Secador de Cabelo / Produtos de Toilette
Chuveiro / Acesso a Piscina

ÉPOCA BAIXA — DESDE 75€
ÉPOCA ALTA — DESDE 95€



Nota: Preços para alojamento duplo com pequeno-almoço incluído, de Domingo a Quinta. Para outras tarifas entre em contacto.
Preços com IVA incluído à taxa legal em vigor. • Prices with VAT included at the corrent legal rate. • Prix   avec TVA incluse au taux légal en vigueur.

 

Quartos
Rooms / Chambres

VALLIS
Com nome e ambiente baseado no vale do tua, dispõe de uma área 
de cerca de 16 m². 
Dispõe de 1 janela e um janelão com varanda, com vista para a zona 
antiga da vila. 
É composto por uma cama dupla, que serve perfeitamente para um 
casal ou duas pessoas que pretendam dormir separadas, uma área 
de trabalho com mesa e cadeira e uma casa de banho totalmente 
equipada com duche.

Facilidades comuns
Ar Condicionado / WiFi Gratuito / Televisão 
Secador de Cabelo / Produtos de Toilette
Chuveiro / Acesso a Piscina

ÉPOCA BAIXA — DESDE 75€
ÉPOCA ALTA — DESDE 95€



Nota: Preços para alojamento duplo com pequeno-almoço incluído, de Domingo a Quinta. Para outras tarifas entre em contacto.
Preços com IVA incluído à taxa legal em vigor. • Prices with VAT included at the corrent legal rate. • Prix   avec TVA incluse au taux légal en vigueur.

 

Quartos
Rooms / Chambres

VINEAS
Com nome e ambiente baseado nas vinhas do Douro Vinhateiro, 
dispõe de uma área de cerca de 16 m². 
Dispõe de 2 janelas, com vista para a zona antiga da vila. 
É composto por uma cama dupla, que serve perfeitamente para um 
casal ou duas pessoas que pretendam dormir separadas, uma área 
de trabalho com mesa e cadeira e uma casa de banho totalmente 
equipada com duche.

Facilidades comuns
Ar Condicionado / WiFi Gratuito / Televisão 
Secador de Cabelo / Produtos de Toilette
Chuveiro / Acesso a Piscina

ÉPOCA BAIXA — DESDE 75€
ÉPOCA ALTA — DESDE 95€



Nota: Preços para alojamento duplo com pequeno-almoço incluído, de Domingo a Quinta. Para outras tarifas entre em contacto.
Preços com IVA incluído à taxa legal em vigor. • Prices with VAT included at the corrent legal rate. • Prix   avec TVA incluse au taux légal en vigueur.

 

Quartos
Rooms / Chambres

MALLUS
Com nome e ambiente baseado na maçã de Carrazeda, dispõe de 
uma área de cerca de 14 m². 
Dispõe de 1 janela com vista para uma parte da zona histórica. 
É composto por uma cama dupla, que serve perfeitamente para um 
casal ou duas pessoas que pretendam dormir separadas, uma área 
de trabalho com mesa e cadeira e uma casa de banho totalmente 
equipada com duche.

Facilidades comuns
Ar Condicionado / WiFi Gratuito / Televisão 
Secador de Cabelo / Produtos de Toilette
Chuveiro / Acesso a Piscina

ÉPOCA BAIXA — DESDE 75€
ÉPOCA ALTA — DESDE 95€



Nota: Preços para alojamento duplo com pequeno-almoço incluído, de Domingo a Quinta. Para outras tarifas entre em contacto.
Preços com IVA incluído à taxa legal em vigor. • Prices with VAT included at the corrent legal rate. • Prix   avec TVA incluse au taux légal en vigueur.

 

Quartos
Rooms / Chambres

AURUM
Com nome e ambiente baseado no Douro, dispõe de uma área de 
cerca de 20 m². 
Este quarto tem a particularidade de estar autónomo do edifício 
principal, com vista e acesso direto à piscina. 
Dispõe de 1 janelão que permite a entrada de luz no quarto. 
É composto por uma cama dupla, que serve perfeitamente para um 
casal ou duas pessoas que pretendam dormir separadas, uma área 
de trabalho com mesa e cadeira e uma casa de banho totalmente 
equipada com duche.

Facilidades comuns
Ar Condicionado / WiFi Gratuito / Televisão 
Secador de Cabelo / Produtos de Toilette
Chuveiro / Acesso a Piscina

ÉPOCA BAIXA — DESDE 95€
ÉPOCA ALTA — DESDE 115€



Nota: Preços para alojamento duplo com pequeno-almoço incluído, de Domingo a Quinta. Para outras tarifas entre em contacto.
Preços com IVA incluído à taxa legal em vigor. • Prices with VAT included at the corrent legal rate. • Prix   avec TVA incluse au taux légal en vigueur.

PREÇOS EXPOSTOS
Os preços expostos correspondem a tarifas para 
alojamento duplo para 2 pessoas, com pequeno almoço 
incluído. Alojamentos individuais decrescem 10,00€ ao 
preço fixado.
O pequeno almoço buffet encontra-se incluído no preço, 
a ser consumido na sala de refeições. 

DATAS DAS ÉPOCAS 
Época baixa:  de 1 de novembro a 30 de abril/ Low season 
is considered from November 1st to April 30th/ La basse 
saison est considérée du 1er novembre au 30 avril
Considera-se época alta de 1 de maio a 31 de outubro, 
semana da Páscoa, semana do Carnaval, emana entre 
o Natal e o Ano novo/ High season is considered from 
May 1st to October 31st, Easter week, Carnival week, 
week between Christmas and New Year/ La haute saison 
est considérée du 1er mai au 31 octobre, la semaine de 
Pâques, la semaine du Carnaval, la semaine entre Noël et 
le Nouvel Anné

CRIANÇAS
0 aos 3 anos, inclusive: berços grátis
A partir dos 4 anos: 20€ cama extra

DESCONTOS EM ESTADIAS PROLONGADAS
Reservas diretas no empreendimento e a partir de 3 noites 
obtém desconto igual ao número de dias de alojamento até 
um máximo de 10% (3 noites = 3%, 4 noites = 4% …  
10 noites = 10%, 15 noites = 10%).  
Não acumulável com outros programas e ofertas.

INFORMAÇÃO QUARTOS 

Regulamento interno do preçário
—

MEIOS DE PAGAMENTO
Para efetuar a reserva online através do nosso site, e-mail 
ou telefone pode efetuar pagamento por:
- Transferência bancária;
- MBway
No empreendimento aceita-se pagamento por:
- Multibanco, visa, Mastercard, AmEx, etc..
- Numerário

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
Cancelamento da reserva efetuados até 3 dias antes da 
data de entrada: devolução total do pré-pagamento
Cancelamento da reserva efetuados entre 2 dias antes da 
data de entrada: devolução do 50% do pré-pagamento
Após essa data não haverá lugar à devolução do pré-
pagamento
Em caso de não comparência não haverá lugar à devolução 
do pré-pagamento, ficando anulada a reserva.

OUTRAS CONDIÇÕES
Horário de entrada: 15:00 
Horário de saída: 12:00
Animais de estimação não são permitidos.
Limpeza diária incluída nos preços dos quartos. 
Acesso às áreas de lazer e piscina incluída no preço dos 
quartos.



Nota: Preços para alojamento duplo com pequeno-almoço incluído, de Domingo a Quinta. Para outras tarifas entre em contacto.
Preços com IVA incluído à taxa legal em vigor. • Prices with VAT included at the corrent legal rate. • Prix   avec TVA incluse au taux légal en vigueur.

HORÁRIOS
CHEGADA – Check-in a partir das 15h.
SAÍDA – Check-out até às 12h.

POLÍTICA DE CHECK-IN ANTECIPADO
Estará disponível apenas mediante disponibilidade e 
reserva prévia, implicando um custo adicional.

POLÍTICA DE CHECK-OUT ANTECIPADO
O Hotel reserva o direito de debitar o custo total da 
estadia em caso de saída antecipada do hóspede e sem 
informação prévia anterior (24h no mínimo). Se a reserva 
for não reembolsável, é cobrada antes de chegada ao 
hotel e não haverá qualquer devolução em caso de saída 
antecipada.

POLÍTICA DE CHECK-OUT APÓS AS 12H
Sempre sujeito a pedido. Agradecemos que contacte a 
receção com a antecedência mínima de 24 horas.  
A este serviço estará associada uma taxa adicional. 
Poderemos guardar a sua bagagem sem custo adicional.

POLÍTICA DE CRIANÇAS
0-3 anos, inclusive: estadia gratuita em berço.
A partir dos 4 anos ou adulto: cama extra ou sofá cama ou 
em tipologia/tarifa aplicável.

INFORMAÇÃO 

Políticas gerais
General policies / Politiques Generals

O hotel disponibiliza gratuitamente berços, sob pedido 
e sujeito a disponibilidade. Sempre que traga crianças 
consigo, é obrigatório informar sempre com antecedência 
a idade das crianças para que possamos assegurar 
disponibilidade e validar a melhor cotação.
Em caso de dúvidas, contacte-nos antes de fazer a sua 
reserva.

POLÍTICA DE IDADE MÍNIMA
Para efetuar o check-in no Hotel, o hóspede deverá ter a 
idade mínima de 18 anos.

PARQUE DE ESTACIONAMENTO
O hotel não dispõe de parque de estacionamento privativo 
no entanto, poderá deixar o seu carro nas imediações 
do hotel. Deixe o seu carro devidamente fechado sem 
qualquer objeto de valor à vista.

FUMAR
É proibido fumar em todo o hotel, especialmente no 
quarto. De acordo com a política do hotel, reservamo-nos 
ao direito de cobrar uma taxa adicional de 300,00€/
incidente se esta regra não for cumprida. No entanto, 
poderá fazê-lo em todo o exterior do hotel.

POLÍTICA DE RESERVAS
Todas as reservas, à exceção de programas temáticos, 
incluem apenas alojamento e pequeno- almoço, outros 
serviços terão um custo adicional.
Política de Garantia: com vista a poder usufruir de todos 
os serviços que temos à sua disposição exigimos que 
disponha de um cartão de crédito válido aquando da sua 
estadia.



Nota: Preços para alojamento duplo com pequeno-almoço incluído, de Domingo a Quinta. Para outras tarifas entre em contacto.
Preços com IVA incluído à taxa legal em vigor. • Prices with VAT included at the corrent legal rate. • Prix   avec TVA incluse au taux légal en vigueur.

INFORMAÇÃO 

Políticas gerais
General policies / Politiques Generals

POLÍTICA DE DEPÓSITO
No caso de não disponibilizar ou não possuir cartão de 
crédito válido pode ser necessário efetuar um depósito 
para garantir a reserva.

DANOS CAUSADOS OU OBJETOS EM FALTA
O Hotel reserva-se ao direito de cobrar eventuais danos 
que dolosamente forem causados por parte do cliente.

POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA 
(CIRCUITO SPA)
Por favor note que a piscina do The Village Housa não 
é uma piscina lúdica mas sim de relaxamento, e com 
capacidade limitada onde não é permitido mergulhar nem 
saltar. Piscina sem vigilância.



MORADA / ADDRESS / ADRESSE

The Village House by CDV
Praça Antero de Quental n.º 7

5140-057 Carrazeda de Ansiães
Bragança, Portugal

RESERVAS / RESERVATIONS / RÉSERVATIONS

reservas@thevillagehouse.pt

INFORMAÇÕES / INFORMATIONS / INFORMATION 

info@thevillagehouse.pt

TELEFONE / PHONE / TÉLÉPHONE 

(+351) 278 616 640

TELEMÓVEL / MOBILE / TÉLÉPHONE PORTABLE

(+351) 927 150 368




