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Descubra a Pousada do Gerês, Caniçada que localiza-se em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês,
entre florestas exuberantes, cascatas de água translúcidas e paisagens inesquecíveis. O Gerês é
uma das Regiões Naturais de Portugal mais atractivas, considerada pela UNESCO como Reserva
Mundial da Biosfera.
A Pousada situa-se num autêntico miradouro debruçado sobre a barragem da Caniçada, em pleno
Rio Cávado. Ao fundo avista-se o fim do território Português, começando o território Espanhol.
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A paisagem é de tal maneira bela que se vai sentir tentado a trocar o conforto da Pousada pela
descoberta das Serras Trasmontanas e do Minho.
A Pousada do Gerês - Caniçada tem uma magnífica vista sobre o Rio Cávado foi Construção em
Pedra e Madeira da Região e tem 36 quartos: 18 Quartos Standard, 17 Quartos Superiores e 1 Junior
Suite.
A Pousada dispõe de Quartos Familiares que são compostos por 2 quartos superiores com porta
comunicante, varanda e vista sobre a Barragem da Caniçada com capacidade para 1 ou 2 camas
extras.
Existe a possibilidade de quartos comunicantes e a Pousada possui ainda 1 quarto para pessoas com
mobilidade condicionada.
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Restaurante: Estando a Pousada de São Bento integrada numa zona de Natureza, é notória a
influência das serras (Gerês e Cabreira), da agricultura que permite a nossa gastronomia ser
inspirada e baseada em produtos naturais. O mel, a truta da albufeira, o cabrito, a vitela de raça
Barrosã, os enchidos, os legumes da horta e a doçaria do Minho permitem-nos oferecer-lhe
especialidades únicas.
O hotel tem uma piscina exterior. Acesso gratuito à Internet nas zonas públicas, Cofre na recepção,
Distribuição de jornais, Lavandaria, Loja, Recepção 24h, Room service, Staff multilingue
Actividades: Barragem da Caniçada, Barragem do Ermal, Caça ao Tesouro, Caminhada aquática,
Canoagem, Desportos náuticos, Escalada/ Montanha, Insufláveis, Jet boat, Paintball, Passeios a
cavalo, Passeios de Barco (Capacidade: 40 pessoas. Duração: 1h30), Passeios de bicicleta, Passeios
pedestres, Passeios Todo-o-Terreno, Pontes Suspensas, Slide, Teleski, Tiro ao alvo
Contactos
EN 304, 4850-047 Caniçada, VIeira do Minho
Tel. +351) 210 407 650 | Fax (+351) 253 647 867 |
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