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DIRECTÓRIO 
 
 
COVID-19 
 
Caso apresente algum sintoma (tosse, febre, dificuldade em respirar, tremores e calafrios que não desaparecem, fadiga, dor de cabeça, dor 
de garganta, perda recente de olfacto ou paladar), por favor permaneça no seu quarto e telefone imediatamente para um dos seguintes 
contactos de emergência: 
 ● Recepção (251 821 183); 
 ● Henrique (935 809 964); 
 ● Diogo (92 600 20 45); 
 ● André (964 960 442). 
 
 
 
 
QUINTA DO CAMINHO, AL 
 

 
Alcina & Henrique Barreira, Lda. 
NIF 503673161 
 
Quinta do Caminho, AL 
Caminho de Santiago, N.º 2417, Pedreira, 
4930-107 CERDAL 
 
(+351) 251 821 183 
(+351) 911 091 713 
geral@quintadocaminho.com 
https://quintadocaminho.com/ 
 
Licença n.º 46925/AL 
Selo “Estabelecimento Clean & Safe” válido até 30/04/2021. 
 
 
 
 
A QUINTA DO CAMINHO DISPONIBILIZA: 
 

 10 Quartos (1x Single, 3x Comfort, 3x Deluxe, 2x H2O com Banheira de hidromassagem, 1x Solis com Varanda); 
 1 Dormitório Misto (em desenvolvimento); 
 Restaurante (exclusivo a hóspedes, apenas disponível por reserva); 
 Bar com Esplanada; 
 Rede Gratuita Wi-Fi: QC_Guest (não requer palavra-passe); 

 
 
 
 
LOCALIZAÇÃO 
 
• Coordenadas GPS / DD (Graus decimais) (Lat, Long): 
(N 41.985581, W -8.634341) 
 
• Coordenadas DMS (Graus, Minutos e Segundos) (Lat, Long): 
(N 41º 59′ 8.093”, W 8º 38′ 3.626”) 
 
Google Maps 
OpenStreetMap 
 
 
 
 
HORÁRIOS 
 
Todos os horários apresentados podem ser alterados mediante sazonalidade e épocas especiais (consulte a recepção): 

 Check-in: 15:00 – 19:00; 
 Check-out: até às 11:00; 
 Pequeno-almoço Buffet (versão COVID-19): 8:00 – 10:30 (excepto se previamente combinado directamente com o hóspede); 
 Jantar: todos os dias, apenas disponível mediante reserva até às 18h00; recomenda-se a os clientes estarem às 19:30 no 

restaurante; o jantar é servido às 20:00 (caso não lhe seja possível este horário, contacte a recepção); 
 Bar: 10:00 – 21:00: 

o Mesa de Bilhar (5€/hora); 
o Ténis de Mesa (4€/hora); 
o Jogos de Tabuleiro; 
o Mesa de Matraquilhos (0,20€/jogo de 5 bolas, limitado ao horário entre 11:00-19:00). 

 Recepção: 10:30 – 19:30; 
 Serviço de limpeza de quartos: 11:00 – 15:00; 
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 Piscina Exterior (mediante sazonalidade, exclusiva a hóspedes): 10:00 – 19:00; uso de touca e pré-duche obrigatórios; 
recomenda-se a trazer roupa e toalha de piscina pois não é disponibilizado no local; 

 Spa Jacuzzi (disponível em qualquer época do ano, exclusivo a hóspedes) – mediante reserva antecipada até 24 horas antes 
do seu uso. 

 
 
 
 
SERVIÇOS 
 
SERVIÇO DE RECEPÇÃO 
Os serviços de recepção estão disponíveis das 10:30 às 19:30. 
Caso necessite de ajuda, orientações ou informações, por favor, não hesite em contactar este serviço. Caso o serviço de recepção se encontre 
encerrado, procure um funcionário nas áreas do restaurante ou bar. Caso tudo se encontre encerrado, pode contactar-nos a partir dos contactos 
de emergência presentes na 1.ª página deste documento. 
 
KIT PRIMEIROS SOCORROS 
Dispomos de kit de primeiros socorros no restaurante da Quinta. 
 
SERVIÇO DE LIMPEZA DIÁRIA (de quartos) 
A limpeza é feita diariamente entre as 11h00 e as 15h00. 
 
BAGAGEM 
Se desejar deixar a sua bagagem na recepção, por favor, contacte a recepção (marque 500). 
 
CHECK-IN (ENTRADA) E CHECK-OUT (SAÍDA) 
O Check In realiza-se das 15:00 às 19:00 (se não lhe for possível chegar dentro deste horário, por favor contacte a recepção com antecedência). 
O Check Out realiza-se até às 11:00. Para saídas tardias, por favor, contacte a recepção para consulta de disponibilidade. Se a saída tardia 
não for accionada, o hóspede terá de abandonar o quarto até às 11:00 da manhã, removendo todos os seus objectos e valores pessoais do 
quarto, não obstante podendo continuar a desfrutar da piscina e doutros espaços comuns até às 14:00. 
 
ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 
É permitida a entrada de animais de estimação na Quinta do Caminho somente para reservas em quartos da tipologia COMFORT (quartos 
104, 105, 106 e 107). Os animais de estimação estão proibidos de entrar nos espaços interiores públicos (o Restaurante, todavía podendo o 
hóspede ter a sua refeição no terraço/esplanada). A piscina possui um local específico para quem venha com animais de estimação. 
 
ESTACIONAMENTO GRATUITO 
A Quinta dispõe de um parque exterior onde poderá estacionar a sua viatura. Aconselhamos que não deixe objectos de valor no carro. A Quinta 
não se responsabiliza por furtos ou danos causados na sua viatura. 
 
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO 
Se surgir alguma necessidade de manutenção, por favor, contacte a recepção de modo à situação ser resolvida com a maior brevidade possível. 
 
PEQUENO-ALMOÇO / JANTAR 
Pequeno-almoço está disponível no restaurante. O seu horário é sazonal. Para informações adicionais, por favor, contacte a recepção. 
 
ÁGUA POTÁVEL 
Em geral, a água em Portugal é potável, contudo aconselhamos sempre a ingestão de água engarrafada. 
 
JANTAR - RESERVA DE MESA 
É obrigatória a reserva antecipada no restaurante para aceder ao jantar (aceitam-se reservas todos os dias até às 18:00). O jantar é servido 
às 20:00 (caso pretenda uma hora diferente, por favor contacte a recepção). COVID-19: Durante a pandemia, servimos as refeições 
directamente nos quartos. 
 
BAR 
O bar encontra-se em funcionamento em horário sazonal. Disponibiliza uma carta de snacks e bebidas. 
 
BAR - SALA DE JOGOS: 
Mesa de Bilhar, disponível dentro do horário de funcionamento do Bar, tem um custo de € 5,00/hora. 
Ténis de Mesa, disponível dentro do horário de funcionamento do Bar, tem um custo de € 4,00/hora. 
Tabuleiro de xadrez, disponível dentro do horário de funcionamento do bar, gratuito. 
Mesa de Matrecos, disponível entre as 11:00-19:00, tem um custo de € 0,20/jogo (um jogo disponibiliza 5 bolas de matrecos). 
 
BAR - PORTÁTIL COM WI-FI 
Portátil com Wi-Fi, disponível dentro do horário de funcionamento do Bar, gratuito (solicite-o ao balcão). Após utilização, por favor devolver no 
balcão. 
 
EQUIPAMENTOS DOS QUARTOS 
Todos os quartos estão equipados de Ar-Condicionado e de Televisão LED com canais portugueses e espanhóis. Encontra-se disponível em 
alguns canais a opção de mudar de idioma falado (para Inglês, Espanhol ou Português). 
 
CHAMADAS INTERNAS E EXTERNAS 
As chamadas internas são gratuitas. Para contactar a recepção, marque 500. Para comunicar entre quartos, marque o nº de quarto. 
Para realizar uma chamada externa, por favor, dirija-se à recepção. 
 
CHAVE DO QUARTO 
Se a chave apresentar alguma anomalia, ou se necessitar de uma chave extra, por favor, dirija-se à recepção. A chave do quarto, como também 
os dois comandos (da televisão e ar-condicionado), terão de ser entregues na recepção até à hora-final da saída (regra geral até às 11:00; 
caso a saída tardia seja accionada, até às 12:00). Caso a chave não seja devolvida poderão ser cobrados custos adicionais. 
 
+AMENITIES? 
Se desejar algum produto extra, para além dos colocados no seu wc, consulte a disponibilidade com a recepção (marque 500). 
 
+ALMOFADAS? 
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Caso necessite de mais almofadas, contacte a recepção. 
 
CAMA-EXTRA? 
Caso necessite de cama-extra, por favor, contacte a recepção (marque 500). Este serviço está sujeito a disponibilidade e tem um custo adicional 
(idealmente, o pedido deverá ser feito no momento da reserva). 
 
BERÇO? 
Caso necessite de um berço, por favor, solicite à recepção (marque 500). Este serviço está sujeito a disponibilidade sem qualquer custo 
(idealmente, o pedido deverá ser feito no momento da reserva). 
 
WI-FI GRATUITO 
Pode aceder gratuitamente à nossa rede sem fios: 
 Rede: QC_Guest 
 Palavra-passe: (não tem) 
 
ZONA DE SECAGEM DE ROUPA 
Os hóspedes que lavem a sua roupa à mão têm à sua disposição uma zona exterior com cordas onde podem pendurar a roupa recém-molhada 
para secar. 
 
SERVIÇO DE LAVANDARIA 
A Quinta do Caminho dispõe de lavandaria para uso exclusivo do staff. A roupa deverá ser entregue na recepção até às 15:00, sendo devolvida 
ainda no mesmo dia. Caso a roupa seja entregue após as 15:00, não garantimos que a mesma seja devolvida no mesmo dia. Para tomar 
conhecimento do serviço de lavandaria da sua roupa, por favor, dirija-se à recepção. 
Serão sempre seguidas as instruções apresentadas na etiqueta na lavagem da sua roupa, pelo que não assumimos qualquer responsabilidade 
pelos eventuais danos causados. 
 
SERVIÇO DE MASSAGEM 
Mediante disponibilidade e com custo a ser confirmado na recepção. O preçário poderá mudar mediante a sazonalidade. Para fazer marcação, 
por favor, contacte a recepção (marque 500). 
 
SERVIÇO DE TÁXI 
Para pedir um táxi, por favor, dirija-se à recepção. 
 
SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS 
A Quinta do Caminho disponibiliza serviços de fotocópia a preto e branco e a cores. Disponível na recepção, este serviço tem um custo 
associado no valor de 0,10 cênt./folha a preto e branco, e 0,15 cênt./folha a cores. 
 
SEM SERVIÇO DE CÂMBIO 
A Quinta do Caminho não dispõe de serviço de câmbio. Para câmbio de numerário deverá dirigir-se aos bancos locais (o mais próximo, Novo 
Banco, situa-se no centro de Valença a 5 km). O atendimento ao público está definido das 08:00 às 15:00, encerrando aos fins-de-semana e 
dias festivos. 
 
PROIBIDO FUMAR EM ÁREAS INTERIORES 
É expressamente proibido fumar em todas as áreas interiores da Quinta do Caminho. Além da legislação em vigor, serão cobrados 200€ 
referentes a higienização do quarto. 
 
112 / EM CASO DE EMERGÊNCIA/INCÊNDIO 
Linha nacional de emergência – 112. 
 
A Quinta do Caminho dispõe de vários meios de alerta e detecção de perigos, no entanto, em caso de emergência contacte de imediato a 
recepção (marque 500). Prepare-se para ser claro e explicar o mais detalhadamente possível a ocorrência. 
 
Em caso de incêndio identifique a saída de emergência mais próxima de si. Procure manter a calma, não grite nem corra e dirija-se 
calmamente ao parque de estacionamento. 
Se ocorrer um incêndio no seu quarto, notifique imediatamente a recepção (marque 500). Saia do quarto, fechando a porta para evitar que 
o fumo e o fogo se propaguem. 
 
VALORES 
A Quinta do Caminho não assume qualquer responsabilidade pelo furto ou extravio dos objectos e valores pessoais que ocorram nas 
instalações. 
Não garantimos troco de 200€ ou superior. 
 
PROPRIEDADE DA QUINTA DO CAMINHO 
Todos os equipamentos, objectos e materiais que se encontram no quarto e na casa-de-banho são para uso pessoal do hóspede e pertencem 
à Quinta do Caminho. Se desejar adquirir algum objecto, por favor, contacte a recepção. 
As toalhas também são propriedade da Quinta. Se pretender adquirir alguns destes itens, ou em caso de furto, a Quinta do Caminho cobrará 
os seguintes valores: Toalha de Banho 20€ / Toalha de Rosto 15€ / Toalhita da Maquilhagem 10€. 
 
MÉTODOS DE PAGAMENTO ACEITES 
Numerário (em dinheiro), cartões de débito, cartões de crédito (Multibanco, VISA, MasterCard, Maestro), transferência bancária, PayPal, Stripe. 
Não aceitamos cheques. 
 
LIVRO DE RECLAMAÇÕES / ELOGIOS 
Este estabelecimento dispõe de livro de reclamações. 
Poderá aceder ao Livro de Reclamações Electrónico em: https://www.livroreclamacoes.pt/. 
Poderá aceder ao Livro de Elogios Electrónico em: https://livrodeelogios.com/. 
 
INFORMAÇÃO TURÍSTICA 
Disponível na recepção e na página oficial do Turismo de Valença: https://visitvalenca.com/. 
Poderá baixar Mapa Turístico de Valença em: https://www.visitvalenca.com/files/14/1454.pdf. 
Poderá baixar Mapa Turístico do Alto Minho em: http://shorturl.at/huY89. 
Mais informação sobre a Freguesia de Cerdal em: http://jf-cerdal.com/. 
Mais informação sobre o Município de Valença em: https://cm-valenca.pt/. 
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LOCALIZAÇÕES ÚTEIS 
 
“Se necessitar de ajuda ou orientação, por favor dirija-se à recepção.” 
 
 
LOCALIZAÇÃO ACTUAL 
Encontra-se junto à Ponte Romana da Pedreira, em Pedreira, Cerdal. Cerdal é uma freguesia pertencente ao concelho de Valença. 
 
POSTOS DE ABASTECIMENTO 
O posto de abastecimento mais próximo (REPSOL) situa-se a cerca de 4,5 km. 
Disponibiliza: 
 - LOJA DE CONVENIÊNCIA 
 - MB (MULTIBANCO) 
 
VALENÇA 
O centro de Valença situa-se a 5 km (cerca de 10 minutos de carro ou cerca de 1 hora a pé). 
Disponibiliza os seguintes serviços: 
 - MB (MULTIBANCO) 
 - CENTRAL DE AUTOCARROS 
 - ESTAÇÃO DE COMBOIOS 
 - CORREIOS 
 - FARMÁCIA 
 - PISCINA MUNICIPAL 
 
PRAIAS 
A praia da Foz do Minho, em Caminha, situa-se a cerca de 30 km (35 minutos de carro). 
A praia América, em Nigrán (Espanha), situa-se a cerca de 45 km (45 minutos de carro). 
 
ESTAÇÃO VIANA SHOPPING 
O shopping mais próximo situa-se a 55 km (45 minutos de carro). 
 
AEROPORTOS 
O Aeroporto de Vigo encontra-se a sensivelmente 32 km da Quinta (cerca de 25 minutos de carro). 
O Aeroporto Francisco Sá Carneiro situa-se a cerca de 120 km da Quinta (aproximadamente 1h10 minutos de carro), na cidade do Porto. 
 
CENTRO DE SAÚDE E HOSPITAIS 
O Centro de Saúde mais próximo localiza-se em Valença (aproximadamente a 5 km). 
O hospital mais próximo localiza-se em Ponte de Lima (aproximadamente a 40 km). 
Outro hospital mais próximo (Hospital de Santa Luzia) localiza-se em Viana do Castelo (aproximadamente a 55 km, 45 minutos de carro). 


