
CARMO’S BOUTIQUE HOTEL
Rua Santiago da Gemieira nº10
4990-645 Gemieira | Ponte de Lima
GPS: 41º 46' 31.2'' N,8º 32' 02.1’’ W

Intimista e elegante, o Carmo’s Boutique Hotel está
estrategicamente localizado para permitir a descoberta
das tradições, do património cultural, da costa Atlântica,
e a arquitetura da bela região do Porto & Norte de
Portugal

Carmo’s Boutique Hotel, um espaço de luxo onde o
passado, a modernidade e as raízes culturais convivem
em perfeita harmonia. Destaca-se pela valorização da
tradição, da história, do requinte e do respeito pelo
ambiente.

A noite cai, o fogo e uma manta encerram este cenário
surreal em Ponte de Lima!



QUARTOS
O hotel dispõe de duas tendas suite Deluxe,
uma tenda Priviledge, 3 suites Luxo e 12
quartos Prestige. Todos os nossos quartos
são românticos, luminosos e com uma
decoração delicadamente requintada e
exclusiva. Cada um conta uma história
diferente e única. Camas com dossel, lençóis
do melhor algodão Português com bordado
Inglês. Carmo’s djellaba de luxo e chinelos.
TV LCD por satélite, Internet wireless
gratuita, cofre no quarto, banheira de
imersão e cabine de duche, minibar, sistema

ACTIVIDADES IN
Em exclusivo para os seus hóspedes
usufruirem, o Carmo’s convida à descoberta
da sua piscina exterior e jardins com uma
vista magnifica para as montanhas, do seu
restaurante de Cozinha Tradicional
Portuguesa no salão ou no terraço, da sua
Oficina do Vinho, do Divino Spa que oferece
massagens e tratamentos de Aromaterapia,
do seu Natura Spa localizado numa tenda
no exterior com tratamentos de Ayurvédica.

ACTIVIDADES OUT
O centro antigo de Ponte de Lima fica a 4imersão e cabine de duche, minibar, sistema

de aquecimento e ar condicionado

GASTRONOMIA
O pequeno-almoço à carta tradicional é
servido gratuitamente no Carmo's todas as
manhãs. O restaurante no local serve
iguarias da melhor cozinha portuguesa com
produtos orgânicos da região.

O centro antigo de Ponte de Lima fica a 4
minutos de carro, por isso perca-se no seu
centro medieval e atravesse a ponte romana
sobre o rio Lima, que dá o nome à Vila. Visite
o seu comércio tradicional, o Museu dos
Brinquedos, dos Terceiros ou o Museu
Militar, anualmente entre Maio e Outubro
não perca o Festival Internacional de Jardins
e conheça mais sobre o Vinho Verde
visitando o Centro de Interpretação. A
reserva natural das Lagoas não deve ser
esquecida para os amantes da Natureza.


