Hotel

Quartos

Wine Bar

Restaurante Braseirão do Minho

Elegância e simplicidade
definem o nosso projeto,
elementos que estão
presentes na arquitetura,
no design, na forma
como recebemos os
nossos hóspedes e outros
pequenos detalhes que
farão da sua estadia uma
experiência memorável.
O Hotel Minho é um novo
ponto de referência para
quem procura desfrutar
de uma atmosfera serena,
do contacto com a natureza
e da inigualável beleza de
Vila Nova de Cerveira.

O Hotel Minho dispõe de 60
quartos duplos que primam
por uma decoração simples
e funcional. Oferecem
vista e acesso ao exterior
através das suas varandas ou
terraços, espaços perfeitos
para desfrutar, sozinho ou
acompanhado, de bons
momentos.

O Wine Bar foi desenhado e
construído com um rigor de
relojoeiro. É o espaço ideal
para relaxar e poder apreciar
a excelência do Vinho Verde.
O Hotel Minho propõe uma
seleção de vinhos que retrata
uma cultura de produção
orientada somente para a
qualidade.

Contíguo ao hotel, aposta
essencialmente nos sabores
minhotos, facto que o distingue
como referência na região. O
espaço dedica-se a jantares com
animação e dispõe de salas para
banquetes e outros eventos de
grande dimensão. Horário:
Domingo a segunda das 12:00
às 15:00 e das 19:30 às 22:30.

Suites

Spa

Business

As nossas suites foram
idealizadas para proporcionar
uma estadia profundamente
agradável. Independentes
do edifício principal do
Hotel Minho, as cinco
suites têm dois pisos,
ambos com terraços
exteriores. A decoração e o
mobiliário destacam-se pela
originalidade, pois cada
uma das unidades recria o
universo de cinco mestres da
pintura, de diferentes épocas e
correntes artísticas.

O conceito do Spa Hotel
Minho assenta em dois
ícones que refletem a vida e
alma local: o Mel e o Vinho.
A massagem assinatura de
mel, o Banho de Barrica e a
massagem com saquinhos de
grainha de uva aquecidos,
representam alguns dos
nossos exclusivos momentos
de harmonia e bem-estar.

O Business Centre do Hotel
Minho funciona num piso
autónomo face às restantes
áreas do hotel. Oferece duas
salas completamente equipadas
e perfeitamente adaptáveis às
suas necessidades.

Localização

GPS

Contactos

Hotel Minho
E.N. 13 | Vila Meã 4920-140
Vila Nova de Cerveira
Portugal

41° 58’ 32.41” N
8° 41’ 2.99” W

Tel +351 251 700 245
Fax +351 251 700 241
geral@hotelminho.com
www.hotelminho.com
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Outros Serviços

Todos os quartos são não
fumadores, Room Service,
Parque de Estacionamento.
Outras

Animais não admitidos.

hotel minho
* * * *

