DOURO 41 HOTEL & SPA
Estrada Nacional 222, Km 41, Vista Alegre
4550-631 Raiva | Castelo de Paiva
GPS: 41º 02‘’18.3'' N, 8º 21' 04.6’’ W

O Douro41 Hotel & Spa é um hotel contemporâneo em
harmonia com a envolvente natural. Inspirado no Douro
das experiências, recria os socalcos que caracterizam e
moldam as encostas da região há séculos.
Recria os socalcos que caracterizam e moldam as
encostas da região há séculos, usando o xisto tradicional
e transparências em vidro para a paisagem única na
organização dos diferentes espaços interiores.
Queremos que a sua estadia seja inesquecível em todos
os aspetos. Que tenha experiências únicas que se gravem
para sempre na sua memória.
Um lugar único para viver o melhor do Douro.

QUARTOS

Com 56 quartos e 5 suites, o hotel é
caracterizado pelas suas linhas modernas e
minimalistas, bem como pela combinação
da sua luz
natural
com design
contemporâneo, os tons neutros e uma
arquitectura que permite realçar a beleza
do Rio Douro.

GASTRONOMIA

Uma cozinha simples, descontraída e muito
tradicional que traz ao prato o melhor que a
região tem para oferecer. Mas… Raiva é
também a emoção, o estado de espírito que
se sente na escolha de cada prato desta
carta. A seleção não é fácil, entre os pratos
típicos da região ou os da autoria do Chefe
Ricardo Lourenço. Na dúvida, peça um de
cada.
Do cabrito à vitela, do peixe de rio ao polvo
do mar, das compotas regionais ao melhor
pão-de-ló do universo, sem esquecer os
costumes tradicionais de cozinhar estes
ingredientes

ACTIVIDADES IN
O hotel também possui duas piscinas
panorâmicas, academia, cinema, sala de
reuniões, estacionamento e um mercado no
saguão, além de docas próprias que podem
ancorar 26 embarcações, tornando-o um
ponto de passagem ou ponto de partida
para descobrir as águas do Douro.
O Douro 41 Spa é igualmente umas das
principais atrações, contando com uma
equipa de terapeutas especializados, uma
nova aproximação aos tratamentos, salas
devidamente equipadas, uma piscina
interior panorâmica ou o circuito de
hidroterapia.

ACTIVIDADES OUT

O Hotel disponibiliza aos seus clientes uma
série de actividades incluindo passeios de
barco em exclusivo ou não para si e para a
sua familia.
A ilha dos Amores é o sitio ideal para um
piquenique ao fim de tarde ou para ir a
banhos.

