AQUA VILLAGE HEALTH RESORT & SPA
Avenida principal nº1, Caldas de São Paulo
3400-521 Oliveira de Hospital | Coimbra
GPS: 40º 19’ 37.8'' N, 7º 50' 29.5‘’ W

Situado na margem do rio Alva em Oliveira do Hospital,
o Aqua Village Health Resort & Spa apresenta-se como
um projeto único e original na Serra da Estrela, no qual
se conjuga uma arquitetura modernista com os sublimes
serviços que oferecem, próprios de um hotel de luxo. A
sua missão passa por proporcionar a cada cliente
uma experiência inesquecível aproveitando o melhor
que a região tem para oferecer desde a gastronomia até
à saúde e bem-estar.
O Aqua Village Health Resort & Spa é mais do que um
hotel de 5 estrelas, é a materialização de um espaço
único onde a mão do Homem se funde em harmonia
com a Mãe Natureza. A escolha perfeita para uma
escapadinha de fim de semana.

QUARTOS

Os 30 apartamentos estão pensados para
que descanse na sua plenitude e para que se
esqueça de todas as suas preocupações.
Todos os apartamentos estão totalmente
equipados e contam com os melhores
serviços, entre quais se destacam: a cozinha
totalmente equipada com micro-ondas,
frigorífico e lava-loiças e com uma varanda
com vistas espetaculares sobre a natureza
envolvente.
Para além do mais contam com
Aquecimento central, TV por cabo e zona de
estar. Também terá ao seu dispor toalhas de
algodão, roupão e chinelos.

GASTRONOMIA

O Roots Restaurant destaca-se pela sua
cozinha de autor, com especial ênfase nos
produtos endógenos, aliando assim a
tradição à contemporaneidade de sabores
únicos. A carta de vinhos engloba as
melhores referências vitivinícolas nacionais,
com especial destaque para os vinhos do
Dão. Com conceito de fine-dining, dispõe de
serviço à La Carte e Menus de Degustação
com harmonização de vinhos.

ACTIVIDADES IN

Nos amplos espaços do nosso hotel com Spa
encontrará uma piscina exterior, uma
piscina de água termal hidrodinâmica e
também uma piscina semicoberta com
banheira de hidromassagem. As copas das
árvores contam com estruturas suspensas
em forma de gotas, ideal para aqueles que
procuram viver uma massagem incrível em
plena comunhão com a natureza.
A água termal assume um papel
preponderante, tendo um furo desta água na
propriedade, o Spa Sensations utiliza-a em
diversos tratamentos como o Duche Vichy,
Duche Escocês, Hydromel entre outros.

ACTIVIDADES OUT

O hotel não podia ser mais central. A Serra
da Estrela fica a cerca de 45 quilómetros.
Piódão, em Arganil, fica a cerca de 30 kms. A
8.5km pode encontrar a Praia Fluvial de Avô,
uma visita obrigatória.

