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Villae Piloto Country House o local ideal para as suas férias ou Escapadelas do stress do quotidiano.
Alivie o seu coração do stress do dia a dia. Venha descontrair nesta nova unidade de turismo rural
que pretende aliar o ecoturismo e a sustentabilidade ambiental à cultura.
Situada na região do Grande Porto, num local aprazível, na Villae Piloto pode desfrutar de toda a
comodidade da vida moderna e de experiências únicas para todos os sentidos, apreciar produtos
regionais e biológicos, provar vinhos típicos da região e desfrutar do riquíssimo património.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A Villae Piloto está próxima do aeroporto internacional (9 km), de praias de areia dourada (Lavra,
Labruge, Vilã-Chã, Mindelo...) de cidades históricas importantes: Porto (13 km), Vila do Conde (17
km), Barcelos (40 km) Guimarães (45 km, Património Cultural da Humanidade) de Parques Naturais
(Parque de Santa Maria de Avioso), e de estações arqueológicas (Castro de Alvarelhos).
Na localidade há carreiras diárias de autocarros para Vila do Conde e para o Porto, passando pela
cidade da Maia. As estações de metro de Vilar de Pinheiro e do Castelo da Maia ficam a 4km. Está
também próxima da Rota dos Caminhos de Santiago de Compostela (3 km). Nas imediações corre o
rio Onda e nas suas margens antigos moinhos dão um toque romântico à paisagem.
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Possuímos 5 quartos espaçosos e confortáveis e três casas de banho completas: uma suíte, dois
quartos duplos, um quarto twin, e um quarto familiar para quatro pessoas. No piso superior uma
suíte e dois quartos duplos airosos, e confortáveis com amplas varandas e vistas deslumbrantes
para o jardim, campina e floresta. No piso térreo, para além de um amplo quarto twin com duas
varandas e duas largas portas envidraçadas com vista para o jardim, floresta e campina; fica um
quarto familiar confortável com carpete e vista para o jardim e paisagem envolvente. A decoração
dos quartos alia os materiais naturais como o linho dos cortinados, a madeira do chão e do
mobiliário à arte e artesanato genuíno da região.
Para além disso, temos uma cozinha onde são confecionados pratos típicos em fogão a lenha, uma
sala de estar com televisão por cabo com uma multiplicidade de canais nacionais e internacionais,
uma sala de jantar onde é servido o pequeno-almoço e refeições típicas sob reserva. Se preferir,
pode tomar as refeições no alpendre ou no jardim à sombra de frondosas árvores ou à luz do luar e
das estrelas.
No exterior o visitante pode desfrutar de um jardim com uma grande variedade de flores, do
cantinho das ervas aromáticas que oferece um perfume inigualável ao ambiente, um amplo relvado
com mobiliário de jardim, espreguiçadeiras, rede de descanso e ainda um telheiro com
churrasqueira onde poderão ser grelhados pratos típicos.
Por toda a casa está disponível gratuitamente internet wi-fi e no local existe estacionamento
privativo gratuito. Mediante pagamento adicional disponibilizamos:
- Serviço de lavandaria, - Serviço de transfer de passageiros de/para o aeroporto.
- Transfer da bagagem de peregrinos, - Aluguer de carro em parceria com a Europcar.
Para completar a oferta disponibilizada nesta casa de campo pode praticar inúmeras atividades
lúdicas. Aproveitar para pedalar, cavalgar ou caminhar em percursos desenhados pela força da
natureza e pelas populações, verdadeiros trilhos de encantamento e beleza, caminhos civilizacionais
que levam até à romanização, aos riachos e pitorescos moinhos (Rio Onda), à serra e santuários de
grande devoção (Serra de S. Eufémia, Capela de Santa Eufémia, Capela de S. Lázaro.) e aos
monumentos e casas brasonadas.
Na Villae Piloto pode usufruir de um produto completo e diversificado que integra as componentes
de alojamento, restauração, atividades lúdicas e criativas de forma a promover a pedagogia dos
sentidos (Roteiros, workshops, experiência horta biológica, etc.). A nossa unidade pretende ser um
polo dinamizador da cultura, nomeadamente através da realização de workshops sobre diversas
temáticas, da nossa galeria de exposição/venda de arte e artesanato da região e do centro de
encontro de artesãos tradicionais e contemporâneos
Os fatores que diferenciam a Villae Piloto e a torna sus generis é a arte de bem receber e a
sensibilidade artística dos seus promotores que transformaram a unidade num cenário de tradição e
de contemporaneidade, com exposição/venda permanente de arte e de artesanato da região e num
polo dinamizador da gastronomia e tradições locais.
Contactos
Rua da Meca, 840, 4485-244, Guilhabreu, Vila do Conde, Distrito do Porto
Email:
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