DOURO ROYAL VALLEY HOTEL & SPA
Portela do Rio Pala,
4640-400 Ribadouro | Baião
GPS: 41º 06‘’ 5.65'' N, 8º 05' 25.7’’ W

O Douro Royal Valley Hotel & Spa proporciona-lhe um
ambiente relaxante e acolhedor, rodeado pelas
ancestrais vinhas da região do Douro, classificadas como
Património Mundial da Humanidade. Moderno e
elegante, permite a cada hóspede uma relação próxima
com a natureza, espelhada nas águas serenas do Rio
Douro.
Em termos de património histórico, a região duriense é
também um importante marco na Região Norte, pois
apresenta uma herança dos povos pré-históricos,
romanos, mouros e cristãos que aqui construíram
autênticas joias e que continuam até aos nossos dias.
Envolvido pelas majestosas paisagens da região do
Douro, Faça do Douro Royal Valley o seu ponto de
partida e deixe-se levar pelos encantos do Vale do
Douro.

QUARTOS

Distribuídos por 5 pisos e 3 tipologias
diferentes, os 70 quartos cuidadosamente
mobilados e pensados para um nível de
conforto superior, oferecem vistas panorâmicas
únicas
sobre
o
rio
Douro.
Com internet Wi-Fi gratuita, existe ainda 1
quarto para hóspedes de mobilidade reduzida,
totalmente equipado e adaptado às suas
necessidades.

GASTRONOMIA

De estilo contemporâneo, o Restaurante
Palato D’Ouro tem capacidade para 144
pessoas e disponibiliza uma carta em
sintonia com o excecional cenário das
paisagens do Douro. A enorme variedade de
produtos ímpares da região, permite-nos
harmonizar um conjunto de iguarias que o
levarão a uma experiência gastronómica
única.
O Ruby Bar, de ambiente descontraído e
acolhedor, é o local ideal para um encontro,
uma pequena reunião ou para relaxar ao
sabor dos nossos cocktails.

ACTIVIDADES IN
Envolvido pelas majestosas paisagens da
região do Douro, o The Royal SPA é um
espaço de eleição, onde o prazer se cruza
com o sonho. Um autêntico templo de puro
relaxamento e bem-estar, rico em aromas,
texturas e cores.
Focado nos quatro elementos naturais
básicos, Ar, Água, Fogo e Terra, o The Royal
SPA propõe uma seleção de tratamentos
que combinam as filosofias locais
com experiências sensoriais únicas e
requintadas.……………………………………………………………
.

ACTIVIDADES OUT

As deslumbrantes estradas com vistas sobre
o Rio permitem-lhe, curva após curva,
desfrutar de uma paisagem de cortar a
respiração. Também o comboio, através
da Linha do Douro, ou o barco, são
alternativas que o levarão a conhecer um
cenário idílico e único no mundo.

