CASA VALXISTO COUNTRY CLUB
Aldeia rural preservada de Quintandona, Rua Padres
4560-195 Penafiel
GPS: 41º 08' 08.3'' N,8º 22' 40.1’’ W

A Casa Valxisto – Country House, encontra-se inserida na
aldeia rural preservada de Quintandona. É um
verdadeiro refúgio, com uma simplicidade sofisticada
cujo objetivo é oferecer os tons, os aromas e toda a
riqueza campestre.
Móveis restaurados e objetos carregados de histórias das
gentes que habitaram a casa, como a masseira, a leiteira,
a cestinha dos ovos, o banco da lareira, a bicicleta, a
janela. Personalizamos quadros, abat-jours e almofadas
pintadas, que tornam a Casa Valxisto – Country House
um espaço acolhedor e único, incapaz de deixar alguém
indiferente.
Um espaço acolhedor e único para que a “My Country
House” seja de quem a visita.
Um lugar para descansar e relaxar em contacto com a
natureza.

QUARTOS

Cada quarto tem o nome das frutas e flores
da Quinta e as suas cores foram inspiradas
na natureza envolvente.
Cada quarto é único pelo espaço, pela
decoração, pela vista… procuramos oferecer
conforto e aconchego, em momentos de
amor, descanso ou relaxamento.
Todos os quartos dispõem de ar
condicionado e televisão, cama de casal ou
duas individuais e casa de banho com duche.
Alguns quartos têm Kitchenette.

GASTRONOMIA

O restaurante localizado na antiga adega da
Casa onde preservamos os antigos lagares
de vinho, é um espaço acolhedor e
refrescante que nos arrebata para um tempo
diferente, um tempo marcado pela dureza
das tarefas agrícolas.
Nos pequenos-almoços são servidos, todos
os dias, deliciosos produtos caseiros, como
compotas, doces, frutas e sempre o bolo
acabado de sair do forno.

ACTIVIDADES IN
Como um excelente complemento à estadia,
as massagens é um serviço de relaxamento
sendo realizado no antigo e recuperado
canastro
(espigueiro),
um
local
simplesmente maravilhoso para relaxar.
A Casa dispõe de bicicletas que podem ser
usadas para descobrir a ruralidade
envolvente, passeando por caminhos rurais
dos campos e montes circundantes.
Nas caminhadas, ou passeios pelos pontos
de interesse, a Casa Valxisto dispõe de
cestas ou mochilas com refeições prontas
para degustar durante o percurso pela
natureza.

ACTIVIDADES OUT

A existência de percursos pedestres marcados
na proximidade permite aos apaixonados pelo
campo caminhadas em pleno contacto com a
natureza.
Os passadiços do Paiva oferecem passeios
magníficos junto ao rio, num contacto íntimo
com a natureza.
Delicie-se com um passeio a cavalo pelos
montes e vales, o centro hípico localizado a
20min da Casa permite-lhe uma aventura de
descoberta.

