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VILLA D'AURORA COUNTRY SUITES
Tranquilidade na natureza!

Rua da Insuela 170-204
4990-400 Ribeira
Ponte de Lima

TELEFONE E WHATSAPP: 912 413 655
EMAIL: villadaurora@gmail.com
WEB: www.villadaurora.com
ESTAMOS AQUI
41.777966 | -8.543069

COMO CHEGAR
Carro | Rent a Car
Aeroporto do Porto - 40min
A41 Braga --> A3 saída 11
Aeroporto de Lisboa - 3h 20min
A1 Porto --> A3 saída 11

www.villadaurora.com
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PONTE DE LIMA

VILLA
D'AURORA
COUNTRY
SUITES
Villa D`Aurora é uma vila no campo com 4 suites
privativas, a 4,6 kms da histórica e mais antiga Vila
de Portugal, Ponte de Lima.
A casa minhota pertencia à matriarca da família, a
avó Maria D'Aurora. Datada de 1937, esta casa foi
remodelada e ampliada em 2020/2021.
As paredes de pedra, a varanda minhota, a janela
namoradeira e a janela espreitadeira são algumas
das características da época ainda visíveis.
A pequena vinha também já pertencia à
propriedade e ainda hoje contribui para a produção
do famoso Vinho Verde de Ponte de Lima.
A 200m do Rio Lima e da Ecovia dos Açudes, pode
caminhar ou passear de bicicleta entre Ponte de
Lima e Ponte da Barca.
Aqui prometemos ar puro, dias sossegados para
relaxar em tranquilidade e rodeado pela natureza.

Em pleno coração do Vale do Lima, a beleza
castiça e peculiar da vila mais antiga de
Portugal esconde raízes profundas e lendas
ancestrais. Foi a Rainha D. Teresa quem, na
longínqua data de 4 de março de 1125,
outorgou carta de foral à vila, referindo-se à
mesma como Terra de Ponte.
Anos mais tarde, já no século XIV, D. Pedro I,
atendendo à posição geoestratégica de Ponte
de Lima, mandou muralhá-la, pelo que o
resultado final foi o de um burgo medieval
cercado de muralhas e nove torres, das quais
ainda restam duas, vestígios das restantes,
fazendo-se o acesso à vila através de seis
portas.
A ponte, que deu nome a esta nobre terra,
adquiriu sempre uma importância de grande
significado em todo o Alto Minho, devido a ser
a única passagem segura do Rio Lima, em toda
a sua extensão, até aos finais da Idade Média.
A partir do século XVIII começa a prosperar,
por todo o concelho de Ponte de Lima, a
opulência das casas senhoriais da nobreza da
época.
Ao longo dos tempos, Ponte de Lima foi, assim,
somando à sua beleza natural magníficas
fachadas
góticas,
maneiristas,
barrocas,
neoclássicas e oitocentistas, aumentando
significativamente o valor histórico, cultural e
arquitetónico deste rincão único em todo o
Portugal.

www.villadaurora.com
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S E R V I Ç O S && IIN
NFFO
O
4 Suites com wc privativo

Café Nespresso - Honesty Coffee

Pequeno-almoço continental

Lounge de leitura

incluído das 8:30 às 11:00

Biblioteca viva

Água mineral 1L

Farm to table & Honesty Harvest

Smart Tv e Netflix

Vinhos e petiscos a pedido, com

Amenities Castelbel Black Edition

marcação prévia

Secador de cabelo

Cheques-oferta disponíveis

Check-in: a partir das 15:00

Ferro e tábua de Engomar, a pedido

Check-out: até às 12:00

Todas as suites e serviços com acesso
por escadas

Wi-Fi gratuito em toda a Villa

Berços e camas extra não disponíveis

Cozinha social

Toda a zona interior da Villa é não-

Piscina exterior de água salgada

fumador, bem como a zona da

Toalhas de piscina incluídas

piscina e dos chapéus de sol

Bicicletas gratuitas, sujeitas a

Estacionamento gratuito na

disponibilidade e marcação prévia

propriedade
Política We Care

www.villadaurora.com
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SUITE AURORA
Vista piscina
Cama de casal queen size
Smart tv e Netflix
Wifi gratuito
Água mineral 1L gratuita
Amenities Castelbel Black Edition

Duche e toalhas
Secador de cabelo

35%

dade de recolher
es sobre as
preferências dos
idores.

Não fumador
Aquecimento central a lenha

Área: 15m2
Piso 1 - acesso por escadas

www.villadaurora.com
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SUITE MARIA
Vista piscina e campo
Cama de casal queen size
Smart tv e Netflix
Wifi gratuito
Água mineral 1L gratuita
Amenities Castelbel Black Edition

Duche e toalhas
Secador de cabelo

35%

dade de recolher
es sobre as
preferências dos
idores.

Não fumador
Aquecimento central a lenha

Área: 15m2
Piso 1 - acesso por escadas

www.villadaurora.com
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SUITE CÂNDIDA

Vista campo
Cama de casal queen size
Smart tv e Netflix
Wifi gratuito
Água mineral 1L gratuita
Amenities Castelbel Black Edition

Duche e toalhas
Secador de cabelo
Aquecimento central a lenha

35%

dade de recolher
es sobre as
preferências dos
idores.

Ar condicionado
Suite não-fumador

Área: 25m2
Piso 2 - acesso por escadas

www.villadaurora.com

VILLA D'AURORA COUNTRY SUITES

SUITES

PÁGINA | 09

SUITE FLORA
Vista aldeia
Cama de casal queen size
Smart tv e Netflix
Wifi gratuito
Água mineral 1L gratuita
Amenities Castelbel Black Edition

Duche e toalhas
Secador de cabelo
Suite não-fumador

35%

dade de recolher
es sobre as
preferências dos
idores.

Aquecimento central a lenha
Ar condicionado

Área: 20m2
Piso 2 - acesso por escadas

www.villadaurora.com

VILLA D'AURORA COUNTRY SUITES

EAT & DRINK

FIRST BREAK
A primeira refeição do dia é a mais
importante. É por isso que já está
incluída na reserva da sua suite.
SELECÇÃO DE PÃO CASEIRO
CROISSANT FOLHADO
BOLO CASEIRO
QUEIJO LIMIANO
FIAMBRE DE AVES
MANTEIGA
COMPOTA
OVOS MEXIDOS OU ESCALFADOS
IOGURTE NATURAL
GRANOLA
FRUTOS SECOS
SELECÇÃO DE FRUTA
SUMO DE LARANJA
LEITE
CHÁ
CAFÉ AMERICANO
CAFÉ NESPRESSO

OPÇÃO CESTA DE
PIQUENIQUE
Solicite a sua cesta de pequenoalmoço gratuita no dia anterior e
disfrute da primeira refeição do dia
ao ar livre e em contacto com a
natureza.
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BITE THE BITES
Bite me in the Villa if you can!

ALL ABOUT CHEESE

INÊS RIBEIRO | 156.000
Tábua de queijos
@inesribeirooficial
Selecção de pães e compotas

20€ | para 2 pessoas

CHEESE & CHARCUTERIE AFFAIR
Tábua de queijos e enchidos
Selecção de pães e compotas
25€ | para 2 pessoas

SEA LOVERS
Ceviche de salmão ou atum, abacate,
manga, cebola roxa, malagueta e leite
de coco
Amêijoas à Bulhão Pato
Camarão no forno com mostarda
Selecção de pães
INÊS RIBEIRO | 156.000
3 9 € | @inesribeirooficial
para 2 pessoas

www.villadaurora.com
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WINE LOVERS

ESPUMANTE E CHAMPANHE
Espumante Murganheira Reserva
Bruto
75 cl | Douro - Beira
21€

VINH
O B
R A N C| O
INÊS
RIBEIRO
156.000
@inesribeirooficial
Papa Figos 75 cl | Douro
18€

Catarina 75 cl | Setúbal
16€

Champagne Veuve Clicquot 75 cl
Reims | France
58€

VINHO VERDE

VINHO TINTO

Adega Cooperativa Ponte de Lima
Loureiro Colheita Selecionada
75 cl - Minho
14€

Papa Figos 75 cl | Douro
17€

Soalheiro Vinho Verde Alvarinho
75 cl - Minho
20€

Herdade Grous 75 cl | Alentejo
20€
Monte da Ravasqueira Seleção
7 5 c l -INÊS
Alen
tejo
RIBEIRO
| 156.000
1 6 € @inesribeirooficial

www.villadaurora.com
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ENERGIA VERDE
Usamos painéis solares
aquecimento de água.

para

o

MOVE GREEN
Dispomos
de
bicicletas
gratuitas para explorar a
região com carbono zero.
Ecovia junto ao rio a 200m.

FARM TO TABLE
cuidada com amor e carinho, a
nossa horta, rica em fruta e
vegetais e ervas aromáticas que
usamos na nossa Villa.

PAPER LESS
Reduzimos o uso de papel ao
mínimo essencial. A nossa
comunicação, por exemplo, é o
mais digital possível.

PORTUGALIDADE
Usamos o máximo de marcas
portuguesas na nossa Vila. O nosso
pão, queijo, enchidos, compotas
são de produtores locais.
A
Castelbel
é
uma
marca
portuguesa,
da
região
e
ambientalmente responsável,

BIBLIOTECA VIVA
A nossa biblioteca tem vida! Os
nossos hóspedes podem deixar os
livros que já leram e levar um novo
livro da nossa biblioteca. Assim,
reusamos livros e poupamos papel,
mantendo os livros em movimento.

DECORAÇÃO ORGÂNICA
Privilegiamos materiais naturais como a madeira,
pedra, ferro e mármore, evitando o uso de plásticos.

SOMOS TODOS IGUAIS
Todas as pessoas, todos os géneros, todos os
países, todas as religiões, todas as políticas,
todos os clubes são bem-vindos e merecem
respeito.

PLANTAMOS ÁRVORES
Por cada 100 hóspedes recebidos, plantamos
uma árvore. Fazêmo-lo no final do ano, caso se
queira juntar a nós!

www.villadaurora.com
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ENOTURISMO
Localizada na zona dos afamados e mundialmente
únicos vinhos brancos loureiros, destacando-se
igualmente o tinto vinhão, a região conta com a
produção da Adega Cooperativa de Ponte de
Lima, fundada em 1959, para além da de
produtores engarrafadores particulares. Os vinhos
de qualidade obtidos distinguem-se facilmente
pela cor e pelo aroma.

PATRIMÓNIO HISTÓRICO
Ponte de Lima, herdeira de um vasto património,
quer no seu centro histórico multissecular, quer na
paisagem milenar que a rodeia, orgulha-se dos
seus 50 monumentos classificados.

PONTOS DE VISTA
Suba aos miradouros naturais existentes na região
de Ponte de Lima, desfrute das magnificas paisagens
e aprecie toda a biodiversidade do Vale do Lima.
Respire ar puro e sinta a tranquilidade.

SAIBA MAIS EM
WWW.VISITEPONTEDELIMA.PT

www.villadaurora.com
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FEIRAS E ROMARIAS
A região tem bastantes festas mas as Feira Novas
são as mais importantes, que acontecem no
segundo fim de semana de Setembro, e é quando
Ponte de Lima se transforma. Celebradas desde
1826, pelo regimento real de D. Pedro IV e em
honra de Nossa Senhora das Dores, as Feiras Novas
são três dias e noites de cor, alegria, folia e ritmo.
Há música, folclore, fogo de artifício, concursos de
gado, corridas de cavalos, procissões etnográficas
e históricas e desfiles de bonecas de artes e
ofícios.
Há também a feira quinzenal de Ponte de Lima, às
segundas-feiras
onde
poderá
encontrar
as
melhores frutas e legumes, cestaria, vestuário,
material de agricultura e doçaria tradicional, entre
outras tantas coisas.

ACTIVIDADES VERDES
Não perca a oportunidade de conhecer as
diferentes atividades disponíveis na região e
sempre em contacto com a natureza. Desde
passeios a cavalo ou de bicicleta, a atividades no
rio Lima, golfe, ténis, são algumas práticas
saudáveis disponíveis em Ponte de Lima.

ECOVIAS
Na Região de Ponte de Lima existem vários
percursos pedestres/bicicleta que privilegiam o
contacto com a natureza e a interpretação do meio
ambiente. A majestosidade da vegetação prolongase pelas ecovias construídas para que todos os
utilizadores possam desfrutar de um passeio alegre e
descontraído ao longo do Rio Lima.

SAIBA MAIS EM
WWW.VISITEPONTEDELIMA.PT

www.villadaurora.com
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GIFT VOUCHERS

CHEQUE-OFERTA

SLEEP EXPERIENCE
Uma ou mais noites no campo para relaxar e recarregar
baterias. Os pássaros serão os únicos sons que vai ouvir.

VOUCHER DE 1 NOITE COM
PEQUENO-ALMOÇO PARA 2 PESSOAS
90€ - VÁLIDO TODO O ANO EXCEPTO JULHO,
AGOSTO E RÉVEILLON
110€ - VÁLIDO TODO O ANO

VOUCHER DE 2 NOITES COM
PEQUENO-ALMOÇO PARA 2 PESSOAS
160€ - VÁLIDO TODO O ANO EXCEPTO JULHO,
AGOSTO E RÉVEILLON
200€ - VÁLIDO TODO O ANO

CHEQUE-OFERTA

POOL EXPERIENCE

Um dia de piscina no campo, rodeado pela natureza.
Mergulhe na água salgada e encontre tranquilidade.

VOUCHER DE ACESSO À PISCINA COM
1 TOALHA E 1 BEBIDA INCLUÍDAS
15€ - ACESSO PARA 1 PESSOA

25€ - ACESSO PARA 2 PESSOAS

Também podemos elaborar um voucher à medida, basta indicar-nos os
serviços que pretende incluir e enviaremos-lhe um orçamento.

www.villadaurora.com
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COMO COMPRAR
Comprar um dos nossos vouchers basta enviar-nos um email
indicando o voucher pretendido, nome e contacto telefónico
para

info@villadaurora.com.

Responderemos

com

os

detalhes do voucher e um link de pagamento por cartão de
/débito/crédito. Após o pagamento iremos enviar-lhe o
voucher digital por email e pronto a oferecer.
Caso deseje o voucher por correio, por favor indique a
morada de envio. Caso deseje fatura com dados, por favor
envie-nos o seu NIF.

CONDIÇÕES
1. As reservas para utilização dos vouchers devem ser
efectuadas através do email ou número telefónico indicado
no voucher e está sujeito à disponibilidade da Villa D'Aurora.
2. Após a reserva do voucher, a não comparência resulta na
perda de validade do voucher;
3. O voucher não é reembolsável mediante a utilização de
um serviço com valor inferior;
4. O voucher não pode ser trocado por dinheiro, nem por
produto ou outro serviço que não seja o que foi requisitado;
5. O voucher não é acumulável com outros vouchers,
promoções ou campanhas em vigor;
6. A reactivação do voucher após o término da validade será
feita mediante o pagamento de 10€ e prolonga a validade
por mais um ano.
7. O voucher tem validade de 1 ano e a mesma estará sempre
designada no próprio voucher;
8. Alguns vouchers não são válidos nos meses de Julho,
Agosto e Réveillon - por favor verificar no voucher especifico;
9. No caso do voucher conter mais do que um serviço é
obrigatório usufruir todos no mesmo dia, ou estadia.

www.villadaurora.com
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FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/VILLADAURORA

INSTAGRAM
WWW.INSTAGRAM.COM/VILLADAURORA

TRIPADVISOR
WWW.TRIPADVISOR.COM/VILLADAURORA

WHATSAPP
+351 912 413 655

HASHTAG
#VILLADAURORA

www.villadaurora.com
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BANCO DE IMAGENS E DOCS

BANCO
DE
IMAGENS
VILLA D'AURORA
SUITES
EAT & DRINK
GO LOCAL
WE CARE
MARKETING - LOGOTIPOS

35%

BANCO DE DOCS
MARKETING - FACT SHEET

dade de recolher
MARKETING - PRESS KIT
es sobre as
preferências dos
idores.

CLIQUE AQUI
www.villadaurora.com
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POLÍTICA DE RESERVA E DE CANCELAMENTO

Não dispomos de facilidades na nossa Villa para crianças menores de 16 anos.
A reserva de uma Suite inclui o alojamento, pequeno-almoço continental, água mineral no quarto
e um café Nespresso por pessoa por dia.
Capacidade máxima das nossas suites: 2 adultos em cama de casal Queen size
A Villa D'Aurora é um alojamento para não-fumadores
Não dispomos de camas extra ou berços
Hora de check-in: 15:00
Hora de check-out: 12:00

Será solicitado um cartão de crédito ou outro método de pagamento no acto da reserva para
garantia e pagamento de 50%
50% do valor total da reserva será cobrado no cartão de crédito ou noutro método de pagamento
no momento da reserva
Os restantes 50% serão pagos directamente na Villa D'Aurora Country Suites ao check-in
O pagamento inicial de 50% efetuado no acto da reserva não é reembolsável em caso de
cancelamento ou de não comparência
Em caso de cancelamento até 7 dias antes da chegada, poderá alterar as datas da reserva ou
converter o valor pago num cheque-oferta
100% da reserva será cobrada ou não reembolsada em caso de saída antecipada

WWW.VILLADAURORA.COM
www.villadaurora.com
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE DADOS PESSOAIS
A Política de Privacidade e de Dados Pessoais é aplicável aos usuários desta unidade de alojamento ao
fazerem uma reserva, pedido de informação ou subscrição de newsletters em www.villadaurora.com, por
email ou telefone.
OBJETIVO: o objetivo do processamento dos dados fornecidos pelo usuário através deste formulário é
apenas para a gestão das reservas efetuadas, gestão de pedido de informação ou para envio de
comunicação de marketing ou comercial, quando solicitado pelo usuário.
O USUÁRIO: é a pessoa que efetua a reserva e/ou insere os dados no formulário de reserva, de pedido de
informação ou subscrição de newsletters.
CONSENTIMENTO: está a dar consentido para processamento dos seus dados quando marca a caixa de
aceitação dos Termos e Condições, dos quais está política de privacidade e de dados pessoais.
ENTIDADES DE DADOS DIFERENTES DOS USUÁRIOS: quando o usuário nos fornece dados pessoais
pertencentes a um sujeito de dados diferente, o mesmo é responsável por tais atos, bem como pela
obtenção do respectivo consentimento de tais sujeitos de dados para o fornecimento de seus dados.
DURAÇÃO: os dados fornecidos serão armazenados durante o tempo necessário para a gestão da reserva
efetuada dos serviços de alojamento ou dos pedidos de informação solicitados. Uma vez que a gestão da
reserva ou os pedidos estejam concluídos, os dados serão mantidos por seis (6) meses. Se consentir receber
informações de marketing e / ou comerciais, os dados serão armazenados até revogação do seu
consentimento.
TRANSFERÊNCIA DE DADOS: os dados fornecidos não serão fornecidos a terceiros ou a outras entidades
externas.
DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS: os usuários e titulares de dados podem exercer seus direitos de
acesso,

retificação,

cancelamento

e

revogação

dos

seus

dados

enviando

um

e-mail

para

villadaurora@gmail.com ou por meio de serviço postal para os detalhes de contato mencionados no
website ou nas faturas.

WWW.VILLADAURORA.COM
www.villadaurora.com

www.villadaurora.com

