
 

 

 

 

 

 

Diretório de Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Estimado hóspede,  

Receba a nossa cordial saudação de boas-vindas. 

The Wine House Hotel**** Quinta da Pacheca apresenta como identidade elevados padrões de 
qualidade, serviço e um atendimento personalizado com que brindamos os nossos hóspedes, 
sem nunca esquecer a genuinidade, a autenticidade, o tradicionalismo Duriense e o conceito 
familiar.  

Durante a sua estadia, o nosso compromisso é fazer com que a mesma, se torne numa 
experiência agradável superando as suas expectativas.  

Acreditamos que a informação contida neste diretório de serviços seja de grande utilidade, para 
que possa desfrutar na plenitude, do “The Wine House Hotel”, da Quinta da Pacheca e de todo 
o Douro Vinhateiro.  

Agradecemos a sua preferência pelo “The Wine House Hotel” durante a sua estadia na região.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informação Geral  

• 15 quartos no edifício Clássico 
• 24 quartos no edifício Contemporâneo 
• 10 quartos estilo bungalows em formato de barrica de vinho implementados nas vinhas 
 
• Corrente eléctrica 220W 
• Ar Condicionado 
• Sistema de Deteção de Incêndios 
• Telefone Direto 
• TV Cabo 
• Mini Bar 
• Secador de Cabelo 
• Cofre 
• Wi-Fi gratuito em todas as áreas 
• Room Service 24H 
 
• Sala de Pequenos Almoços 
• Restaurante The Wine House 
• Bar 
• Piscina Exterior 
• Circuito de águas interior  
• Ginásio 
• SPA  
• Cabeleireiro 
• Estética  
• Atelier D’Or – Atelier de artes  
• Salas Conferências, Reuniões, Banquetes  
• Sala de Leitura  
• Loja de vinhos 
 

 

 

 
 
 
 
 



A 

Atividades Turísticas  

Por favor contacte recepção para obter informações sobre as actividades turísticas locais.  

Disponibilizamos a possibilidade de adquirir antecipadamente bilhetes para passeios de barco, 
visitas a museus, viagens de comboios ou visitas guiadas / provas de vinhos em parceiros na 
Região. 

Adaptadores e Transformadores  

Por favor contacte receção sempre que necessitar.  

Alarme de Incêndio  

Todos os quartos estão equipados com detetores de incêndio de alta sensibilidade.  

O sistema de alarme está activado em caso de excesso de fumo no quarto, sensível mesmo ao 
fumo de um cigarro. Todos os quartos são de não fumadores. Todas as saídas de emergência 
estão sinalizadas com iluminação própria.  

Almofadas, Lençóis, Cobertores  

Disponibilizamos o seguinte Menu de almofadas: 

- Almofada de Penas - Tamanho M, L 
- Almofada de Algodão - Tamanho M, L 
- Almofada ergonómica Aloé Vera – Tamanho 50x30 
- Almofada Fibra anti ácaros – Tamanho 70x40 
- Almofada Memory Gel – Tamanho 60x70 

 

Ar Condicionado  

Disponibilizamos climatização automática nas áreas comuns. 

Dentro de cada quarto existe um regulador de temperatura independente. Por favor não deixe 
a janela aberta, forçando a climatização sem ter nenhum efeito no quarto.  

Amenities Casa de Banho  

Tem ao seu dispor no quarto: champô, gel banho, body lotion, sabonete, touca de banho. 

Mediante pedido disponibilizamos: kit de beleza, escova e pasta de dentes, lâmina e gel de 
barbear.  

Amenities Escritório  

Ao seu dispor no quarto encontra um lápis/caneta, envelope e bloco de notas. 



Amenities Conforto 

Sempre que necessite temos ao seu dispor: Kit dentário, Kit costura, Kit barbear, Kit de 
engraxar e Calçadeira. Por favor contacte a recepção.  

Animais  

Não são permitidos (excepto cães-guia).  

Arrumação do Quarto  

O nosso serviço de andares inicia funções às 09h00 iniciando a limpeza e arrumação dos 
quartos com chegada prevista, sendo posteriormente diariamente arrumados e limpos os 
quartos com continuidade. 
Mudança de roupa de cama e toalhas, duas vezes por semana e sempre que mude o cliente. 
Sempre que desejar a mudança de toalhas ou lençóis, por favor contacte a recepção.  

Iniciamos o serviço de verificaçao de quartos para a noite pelas 18h00 com abertura de camas, 
troca de toalhas e limpeza, caso não pretenda usufruir informe a Recepçao.  

Aluguer de Carro  

Por favor contacte a recepção.  

B 

Babysitter a Pedido  

Disponibilizamos o serviço de Babysitter, mediante o contacto com empresas parceiras, para 
pedidos com antecedência mínima de 48h.  

Bagagem  

Transportamos as suas bagagens no check-in e no check-out, caso necessite por favor contacte 
recepção.  

Se necessitar dispomos de local para guardar as bagagens antes do check-in ou após o check-
out mediante solicitação na recepção. 

Banquetes  

O Departamento de Banquetes está ao seu dispor para o ajudar na elaboração de um cocktail, 
almoço de negócios, jantar de gala, aniversário, etc. Para mais informações, contactar a 
recepção.  

Bar  

O funcionamento do bar de apoio á Piscina é das 10h ás 19h. Neste espaço disponibilizamos, 

para além das bebidas, opções de refeiçoes ligeiras.  



Berços  

Contacte recepção caso necessite da colocação de um berço no quarto, sujeito a 
disponibilidade.  

Bicicletas  

Disponibilizamos mediante disponibilidade o aluguer de bicicletas. 

Business Center  

Disponibilizamos um espaço com computador, acesso de internet banda larga grátis e 
impressora/Scanner na sala de leitura/jogos do Hotel, facultamos cinco folhas de papel A4 lisas, 
caso necessite de maior quantidade disponibilizamos um Kit de dez folhas por 0.10€. Para mais 
informações contacte a recepção.  

C  

Cabeleireiro  

Serviço disponível mediante reserva na Recepçao do SPA. 

Cabides  

Caso necessite de mais cabides por favor contacte recepção.  

Cadeira de Bebé (Refeições) 

Por favor informe a Recepção ou o restaurante no momento da sua reserva.  

Cama Extra  

Existe a possibilidade de colocar camas extra em alguns quartos. Por favor contacte a recepção, 
mediante disponibilidade.  

Cartão de Crédito  

São aceites na unidade os seguintes cartões: VISA / MASTERCARD / AMEX 

Carro 

Está disponível o serviço de Valet Parking para estacionamento e recolha das viaturas no check-
in e check-out. 

Chave dos Quartos  

Será sempre atribuída uma chave por quarto no check-in. Caso perca a mesma ou deixe dentro 
do quarto não será nenhum incómodo. Por favor solicite uma cópia na recepção.  



Compras  

A nossa recepção poderá facultar alguns contactos locais de referência.  

Cofre  

Disponibilizamos um cofre em cada quarto para depósito de valores, devidamente identificado 
e selado.  

O nosso Hotel não se responsabiliza por objectos valiosos no interior do quarto, caso não 
estejam devidamente guardados no referido cofre.  

Se necessário existe um cofre na Recepção para guarda de valores que poderá utilizar. 

Correspondência  

Caso deseje adquirir envelope, selo ou expedir correspondência por favor contacte a recepção.  

Crianças / Refeições  

O Hotel disponibiliza sempre que necessitar a preparação ou aquecimento das refeições das 
crianças. Poderá também solicitar serviço de água quente.  

D  

Despertar  

Caso pretenda o serviço despertar marque o no 9 no telefone para contactar a recepção e 
solicite a hora pretendida para o mesmo.  

Digitalização  

Serviço prestado pela nossa Recepção sendo o documento digitalizado enviado para email 
indicado pelo cliente. 

E  

Email  

Caso pretenda aceder ao seu email, por favor dirija-se ao business center na sala do hotel.  

Emergência na Casa de Banho  

Em todas as casas de banho junto à banheira ou chuveiro existe um dispositivo (pequeno o 
suspenso) que ao accionar imite um sinal sonoro e identificativo da origem na recepção, ao 
segundo sinal o recepcionista entra em contacto com o quarto, caso não exista resposta o 
recepcionista dirige-se ao quarto a fim de avaliar a situação.  

Por favor, accionar apenas em caso de emergência.  



Energia  

O hotel dispõe de 220v em todas tomadas, em caso de falha será accionado um gerador 
permitindo sempre a iluminação do hotel.  

Estacionamento  

O Hotel dispõe de estacionamento gratuito para viaturas ligeiras e autocarros não sendo 
permitido o estacionamento fora deste espaço. Não nos responsabilizamos por danos nas 
viaturas ou por conduta imprópria dos utilizadores neste espaço. 

É possível o parqueamento por curtos espaços de tempo, de viaturas ligeiras no pátio em frente 
ao hotel e na avenida principal de autocarros, para largada/ tomada de pessoas ou bagagens. 

F  

Farmácia  

Por favor contacte a recepção que informará sobre a farmácia de serviço mais próxima. Poderá 
ainda solicitar o pretendido na recepção, desde que esteja disponível na caixa de primeiros 
socorros do hotel. 

Fechaduras electronicas 

Todos os quartos estão equipados com fechaduras eletrónicas, com dispositivo interior de 

bloqueio á abertura da porta, que poderá ativar se não desejar ser incomodado.  

Flores  

Na recepção poderá solicitar alguns contactos de locais de referência ou efectuar o pedido e 
entrega na unidade.  

Fotocópias  

Serviço prestado pela nossa recepção em folhas de formato A4, a preto, mediante pagamento 
de 0.10€ por folha.  

Fumadores  

Dentro dos quartos e nas áreas internas do hotel é proibido fumar. Caso pretenda poderá usar 
o espaço coberto da entrada do Hotel que disponibiliza um cinzeiro.  

G  

Gelo  

Por favor contacte o restaurante.  



Ginásio 

Disponível sem custos para Hospedes, das 10h ás 19h. 

H  

Horário Check-In 

O Check-in no Hotel realiza-se a partir das 15 horas. Com solicitação prévia, poderá ser 

efectuado antes da hora, mediante disponibilidade. 

Hotel salvaguarda como hora limite de entrega do quarto as 16h00.  

 

Check-in Online disponível para reservas que facultem os dados necessários para o efeito. 

 

Horário Check-Out 

O Check-out no Hotel deverá realizar-se até às 12 horas. Com solicitação prévia, poderá ser 

efectuado late check-out até ás 14 horas, mediante disponibilidade e pagamento de 20% do 

valor da noite anterior.  

A recepção só poderá facultar o mesmo caso não exista nenhuma reserva para o quarto. 

Solicita-se a compreensão de todos os nossos clientes no cumprimento do horário de saída 

facilitando assim a quem pretende hospedar-se ter o quarto limpo desde o início do check-in.  

Express check-out disponível para reservas que facultem os dados necessários para o efeito. 

Horários  

Consulte os horários na respectiva letra de cada secçãoo.  

I  

Internet  

Acesso Wifi disponível em todos os quartos, salas de reunião e áreas publicas gratuitamente 
utilizando a senha de acesso facultada, informamos que os acessos efectuados nesta ligação 
ficam gravados no nosso sistema de dados, caso utilizem páginas impróprias.  

Impressão  

Contacte a recepção 

Disponível gratuitamente a impressão de talões de embarque / vouchers / bilhetes. 

 



J  

Jornais & Revistas a Pedido  

Disponibilizamos serviço de estafeta para se adquirir no exterior jornais e revistas diárias. 
Solicite na recepção este serviço até às 9h00 de cada dia, sendo a entrega efectuada até às 
11h00 do mesmo dia. Será cobrada uma taxa de deslocação de 1.50€ por pedido.  

L  

Lojas  

Na recepção poderá solicitar indicação de locais de referência.  

Lâmpadas  

O hotel tem apostado na economização de electricidade e sucessivo respeito pelo meio 
ambiente ao possuir lâmpadas economizadoras em todas as áreas. Caso verifique alguma 
anomalia, por favor contacte recepção para rectificação ou preencha formulário deste 
directório e entregue-o na recepção.  

Lavandaria e Engomadoria  

Preencha o formulário e utilize o saco de lavandaria existente no quarto para esse efeito. 
Serviço Normal – entrega até as 14h00, a devolver no dia seguinte, excepto fins de semana e 
feriados. Consulte tabela que se encontra junto ao saco da lavandaria.  

Lavandaria e Engomadoria Expresso  

Caso deseje que a roupa fique pronta no mesmo dia, a entrega da mesma deverá ser feita até 
às 09h00, excepto fins de semana e feriados, acresce uma taxa de 50%. 
Consulte tabela que se encontra junto ao saco da lavandaria.  

M  

Médicos  

A nossa recepção poderá facultar indicações locais de referência, ou solicitar a presença de um 
médico na unidade. Caso seja algo mais grave solicite o serviço ambulatório.  

Mensagens 

Verifique a existência de mensagens junto da nossa recepção. 

 

 



Mini Bar  

Todos os quartos dispõem de um minibar. Pedimos aos nossos clientes uma conduta correcta 
aquando do check-out, informando a recepção dos consumos efectuados. Os mini-bares são 
controlados e repostos diariamente. 
Caso necessite de reposição extra de algum artigo, solicite à recepção.  

N  

Normas de Conduta Vestuário  

Não é permitido circular em tronco nu entre corredores, hall recepção, restaurante e sala de 
pequeno-almoço.  

Normas de Conduta Comportamento  

O hotel reserva-se o direito de impedir que os clientes permaneçam na unidade nos casos em 
que os mesmos demonstrem sinais de comportamento violento ou menos correcto.  

Normas de Conduta Crianças  

A unidade é de todos, pelo que solicitamos que os clientes acompanhados de crianças 
assegurem que as mesmas não provoquem distúrbios que incomodem outros clientes.  

Normas de Conduta Moralidade  

Tratando-se de uma unidade hoteleira, solicita-se a todos os clientes um agradável respeito 
pelos outros, não promovendo barulhos nos corredores no período nocturno, esplanada, salas, 
recepção ou no estacionamento.  

Normas de Conduta Estacionamento  

O hotel dispõe de lugar de estacionamento para todos os quartos, devendo sempre este ser 
efetuado no parque disponibilizado para o efeito.  

Solicita-se a máxima conduta no sentido de não provocar o congestionamento da circulação em 
frente à recepção sendo neste espaço apenas permitida a permanencia de viaturas durante 
check-in e check-out.  

Normas de Conduta Fumadores  

Por uma questão imagem o Hotel colocou um cinzeiro na entrada do hotel. Por Favor não 
coloquem beatas no chão.  

Normas de Conduta Animais  

Não é permitido o alojamento na nossa unidade de qualquer espécie animal.  

 



Não Incomodar  

Existe no interior do quarto um folheto que deve ser colocado na maçaneta da porta no caso de 
não pretender ser incomodado. 
Caso este folheto se mantenha até 16h30 comprovado pela nossa Governanta, não será 
efectuada a arrumação do quarto, podendo no entanto dirigir-se à recepção e solicitar toalhas 
limpas.  

P  

Pequeno-Almoço  

O pequeno-almoço buffet é servido na sala do restaurante. 
Todos os dias são disponibilizados produtos frescos e variados. 
 
Horário serviço: 08h00 às 10h00 (2a a Domingo) 
 
Sempre que desejar o serviço de pequeno-almoço no quarto, poderá optar pelo preenchimento 
do respectivo formulário, indicando as suas preferências e o horário ou contactar a recepção 
pelo numero 9 do telefone do quarto dando conta do seu pedido. 
 

Horário para o pedido: até às 23h00 do dia anterior. 
Em caso de um horário especial, contacte a recepção.  
 

Perdidos e Achados  

Qualquer objecto que seja encontrado dentro do quarto após o check-out, o Hotel 
compromete-se ao seu armazenamento por um período de um ano.  

Mediante pedido por email será enviado à cobrança do cliente. Após ultrapassado esse período 
de armazenamento os objectos não reclamados serão entregues a uma Instituição de Caridade.  

Piscinas 

Piscina exterior aquecida disponível sem custos para Hospedes, das 10h ás 19h. 

Recolha e entrega de toalhas a ser realizada no Bar mediante a troca por cartão previamente 

entregue pela Recepção. 

Piscina Interior aquecida disponível por reserva do Circuito de aguas do SPA. 

Por Favor Arrumar o Quarto  

Folheto que indica ao nosso staff que o quarto se encontra desocupado e pretende que o 
mesmo seja limpo o mais breve possível, serviço prestado mediante disponibilidade do staff .  

Primeiros Socorros  

Existe na recepção uma caixa de primeiros socorros.  



Politica Ambiental  

Ajude-nos a racionalizar os recursos naturais. Se pretende reutilizar as toalhas deixe-as nos 
respectivos varões. Coloque no chão, apenas as tolhas que são para trocar. 
O Hotel e o Ambiente agradecem. “Um pequeno gesto faz a diferença”.  

R  

Recepçao 

Serviço presencial disponível 24h nos Idiomas Português / Inglês. 

Check-in Online e Express check-out disponível para reservas que facultem os dados 
necessários para o efeito. 

Restaurante The Wine House  

Com um serviço de cozinha tradicional portuguesa num ambiente acolhedor onde as sensações 
trazidas pela magnífica vista e um atendimento personalizado são uma experiência única. 
Horário de Funcionamento: diariamente das 12h30 às 15h00 e das 19h30 às 22h00. 

Por favor consulte as opções de menu em anexo a este diretório. Existem mediante solicitação 
prévia opções vegetarianas, dietéticas e celíacas. 
Reservas: contacte nossa recepção 

Room Service  

Contacte através do número 9 do seu telefone a recepção e solicite o seu pedido.  

Pelo serviço de room service é cobrado uma taxa de 7,50€. 
Horário do serviço: diariamente 24h/24h 
Por favor consulte as opções de bebidas e refeições ligeiras em anexo a este diretório. 

S  

Salas  

Temos ao dispor, uma selecção de salas para banquetes, reuniões, congressos e conferências. 
Por favor contacte a recepção.  

SPA  

Serviços / Tratamentos disponíveis mediante consulta e reserva na Recepçao do SPA.  

Horário serviço: Diariamente das 10h00 às 19h00  

 



Serviço de Costura a Pedido  

Disponibilizamos um serviço de costura simples, com o seguinte preçário:  

• Fazer Bainhas por peça  6.00€ 
• Pregar Botão por peça  1.00€ 
• Pequenos Arranjos   Orçamento  

Serviço concluído no máximo 24 horas após receção.  

Por favor contacte a nossa recepção para informações e serviço.  

 

Serviço de Engraxar Sapatos  

Disponibilizamos serviço de engraxar sapatos no hotel, de segunda a domingo, mediante 
disponibilidade e tendo um custo de 10eur por par de sapatos, bastando que entregue seu 
calçado dentro do saco de lavandaria que encontra no armário do quarto até às 24h00 do 
próprio dia na recepção, e a entrega do serviço prestado será processada no dia seguinte a 
partir das 12h00.Por favor contacte a recepção.  

Serviços Exteriores  

Para qualquer tipo de serviço do exterior consulte a nossa recepção, a nível de:  

• Igrejas e Horários 
• Museus 
• Serviços Municipais  
• Serviços Saúde 
• Serviços de estética 
• Serviços de transporte 
• Serviços de actividades desportivas • Serviços culturais  
 

Sistema de Vídeo Vigilância Fechado  

O hotel possui sistema de vídeo vigilância nas áreas comuns e estacionamento em circuito 
fechado com proteção de dados.  

Este sistema é um complemento de segurança a nível de intromissões na unidade Hoteleira.  

T  

Táxi  

Consulte a nossa recepção para informações e reservas.  

 



Tarifa Quarto / Noite  

Consulte a nossa recepção.  

Telefone  

Para ligar à recepção marque número 9 do telefone do quarto. 
Para ligar a outro quarto solicite ligação á recepção. 
Para ligar ao exterior marque número de destino, taxação automática na conta do quarto.  

Televisão  

O Hotel dispõe de Smart TV, LCD, HD, disponibilizando os canais nacionais e internacionais em 
rede digital, não nos responsabilizando pela baixa / falha de sinal. 
Em caso de alguma anomalia, contacte a recepção.  

Transfers 

O Hotel tem disponível o serviço próprio de transporte privativo de hospedes.  

Consulte a Recepção para disponibilidade e valores.  

V  

Valores 

Se necessitar guardar valores pode solicitar na recepção a sua guarda em local seguro 

Video vigilância 

O Hotel dispõe, para segurança dos hospedes, de vídeo vigilância nas áreas publicas. 

W  

Wineshop  

Na Wineshop da Quinta da Pacheca tem ao seu dispor todos os néctares, aqui produzidos. Dos 
vinhos às compotas, passando pelo azeite, não deixe de levar uma recordação da sua estadia.  

Wireless  

Disponível gratuitamente em todas as áreas públicas e de alojamento do hotel, para 
informações contacte a recepção.  

 

 


