AQUAFALLS NATURE HOTEL
Avenida de São Miguel 1677
4850-053 Caniçada | Braga
GPS: 41º 38‘ 52.2'' N,8º 12' 22.3’’ W

Situado numa colina com vista privilegiada e
enquadramento de uma grande beleza natural,
debruçado para o Rio Cávado e para a fabulosa
Albufeira da barragem da Caniçada, em pleno Parque
Nacional Peneda-Gerês, o Aquafalls Nature Hotel, tem
por objetivo proporcionar alojamento num ambiente de
qualidade, conforto e charme em comunhão plena com a
natureza.
A natureza, o ar puro campestre, as águas do Rio Cávado
e da Alfubeira da Caniçada, tornam o Aquafalls o palco
ideal para retemperar forças, recarregar energias e
estabelecer o seu equilibrio.

QUARTOS

Todos os quartos e suites de luxo estão
equipados com tudo o que demais moderno
existe para conforto e serenidade dos
hospedes, com decoração contemporânea
que convive harmoniosamente com a beleza
natural do espaço envolvente.

GASTRONOMIA

No Restaurante Splendid poderá saborear
da
boa
gastronomia
internacional,
juntamente com uma vasta seleção de
especialidades portuguesas com incidência
especial da gastronomia regional. No Bar
Magic pode desfrutar de bebidas em
ambiente sereno com uma vista magnífica
sobre o límpido Rio Cávado e a sumptuosa
Albufeira.

ACTIVIDADES IN
Desfrute da piscina solário com uma vista
para o vale ou usufruir do nature spa que o
fará sentir nas nuvens com massagens,
hidromassagens, rituais com ervas da região,
exfoliações,
entre
muitos
outros
tratamentos. O espaço encontra-se também
dotado de banho turco, duche de sensações,
fonte de gelo, ginásio, piscina interior, sala
yoga/zen, sauna, e vichy shower. No exterior
do hotel a cascata enquadrada num cenário
idílico é rodeada por um amplo jardim com
magníficos espelhos de água, espaços
lounge, court de ténis e mini-golfe, que
convidam à meditação e descanso.

ACTIVIDADES OUT

Situado numa zona rural verdejante, este
hotel requintado fica a 12 km do
reservatório da Albufeira do Ermal e a 13 km
da Praia da Barca.

