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Os Chalés sobre o Douro situam-se nas margens do Rio Douro na Ferradosa – São João da Pesqueira.
São três chalés espaçosos instalados numa pequena Marina, dois Chalés um madeira tipo T1 e uma
Casinha em pedra tipo T1+1(mais espaçosa), os hóspedes podem alugar iates a motor ou a vela.
A propriedade dispõe de uso gratuito de Kayaks e de botes a todos os seus hóspedes. (adsbygoogle
= window.adsbygoogle || []).push({});

Instalados num espaço com um conceito muito original, os chalés possuem uma área de refeições,
um quarto de casal, uma área de estar com um sofá-cama, uma kitchenette, uma enorme varanda
com sombras e área de refeições exterior e uma vista deslumbrante para o Douro. Os hóspedes
podem desfrutar de acesso Wi-Fi gratuito e de estacionamento privado gratuito no local.
Os nossos hóspedes podem relaxar na piscina exterior ou desfrutar de desportos aquáticos no rio,
incluindo vela, canoagem e wind-surf. Também estão disponíveis cruzeiros de iate com skipper. A
área circundante tem vários trilhos que são ideais para caminhadas. A pesca é excelente.
As nossas instalações ficam a 700m da Estação Ferroviária de Ferradosa, que tem comboios directos
para o Porto.
Os chalés estão equipados com roupa de cama e toalhas para 4 pessoas. A cozinha é completa com
Frigorífico, Micro-ondas, Chaleira Eléctrica, Placa de fogão, Torradeira e Utensílios de Cozinha para 4
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pessoas.
No espaço comum aos 3 chalés existe: um deck com espreguiçadeiras e camas junto á piscina,
Ping-pong, Barbecue com Área de refeições exterior.
Na pequena Marina Privativa estão atracados Veleiros e Iates Motor que alugamos aos clientes. Se
tem barco ou mota de água temos lugares para si.
Existe também um pontão equipado para banhos no rio.
A partir dos chalés é possível realizar Cruzeiros em Iate ou Veleiro (opcionais), Caminhadas em
percursos sinalizados, Passeios de Comboio ao longo do rio, fazer passeios em Kayak, praticar vela,
visitar adegas e quintas de Vinho do Porto.
Tudo isto sem necessitar de um automóvel, graças á proximidade da estação de comboio da
Ferradosa com comboios directos do Porto. E deliciar-se com as vistas, de uma das mais belas vias
férreas do mundo…
Com o comboio é possível visitar o Pinhão (15min), a Régua (25min) e Foz Coa (15min)+10min de
Taxi.
O acesso por automóvel a partir do Porto faz-se pela A4 e IC5, com apenas 27km do IC5 até cá.
O acesso a partir do Sul faz-se pela A23 e IP2 com apenas 35km do IP2 até cá.
Preços por noite Setembro: (até 4 pessoas). Estadia mínima 2 noites.
Fim de semana (6ª e Sabado): 90€ por noite / Semana (Domingo a 5ª): 70€ por noite
Preços por noite Outubro: (até 4 pessoas). Estadia mínima 2 noites.
Fim de semana (6ª, Sabado e Feriados): 90€ por noite / Semana (Domingo a 5ª): 60€ por noite
(Os chalés podem ser alugados separadamente dos barcos)
Contactos
Douro Vou - Turismo Fluvial - Yacht charter & House Boats
Morada: Cais Fluvial da Ferradosa, 5130-459 São João da Pesqueira
Reservas: Rua da Igreja, 16 - 2º Esq, 3740-264 Sever do Vouga
Telefone +351938014068 | Fax +351221454704 | Reservas por email:
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