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Descubra o Aqua Village o novo resort de 5 estrelas na
Serra da Estrela em Oliveira do Hospital
Enviado por Escapadelas em Qui, 2015-04-16 11:00

O Aqua Village Resort & SPA é um novo empreendimento turístico, localizado em Oliveira do Hospital
, que vem complementar a oferta da região da Serra da Estrela, com o serviço de alojamento em
apartamentos e um conceito de Spa, Spa Termal e Ecológico com serviços diferenciados de Saúde e
Bem-estar.
Com abertura prevista para Julho de 2015, o Aqua Village é constituído por nove edifícios ocupando
uma área total de quatro hectares. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Servido de um enquadramento paisagístico ímpar, dispõe de apartamentos espaçosos e uma
decoração de interiores exclusiva, num total de vinte e nove apartamentos T1 e T2 com jacuzzi
privativo e kitchenette, todos equipados ao mais pequeno detalhe, e ainda uma suite presidencial.
Os apartamentos estão equipados, entre outras facilidades, como secador de cabelo na casa de
banho, kitchenette totalmente equipada (torradeira, microondas, frigorífico, máquina de lavar
louça), televisão, telefone, minibar, mesa de jantar, cofre no quarto e acesso wifi à Internet gratuito.
Mais do que um hotel de 5 estrelas com Spa, o resort Aqua Village apresenta uma arquitectura
moderna e utiliza as paisagens naturais que o envolvem, como um prolongamento do seu Spa.
A água assume neste resort um protagonismo muito especial. Envolvido pelo Rio Alva, onde está a
ser preparada uma praia fluvial privativa, a unidade integra um Spa e uma fonte de águas termais
que vão ser utilizadas em dezenas de experiências e tratamentos. O resort dispõe ainda de um
restaurante regional, uma sala de congressos, sala de cinema, biblioteca, centro de interpretação
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das águas termais, parque de desporto aventura, área comercial, entre outros.
Contactos
Caldas de S. Paulo, 3400-521 Penalva de Alva, Oliveira do Hospital
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