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O hotel situa-se a aproximadamente 130 KM DA 

CIDADE DO PORTO, a 450KM DO AEROPORTO 

DO DE LISBOA, sendo acessível por autoestrada 

(1,5 horas ou cerca de 3,5, respetivamente) pelo 

panorâmico caminho de ferro “Linha do Douro 

até ao Tua” ou mesmo por barco fluvial, no 

que consideramos ser experiências únicas que 

todos deveríamos poder experimentar um dia.

O espaço geográfico que constitui o atual 

concelho de CARRAZEDA DE ANSIÃES foi, 

desde tempos remotos, eleito pelo homem 

para aqui se fixar. A atestá-lo, estão os inúmeros 

locais identificados e que evidenciam vestígios 

de ocupações da Pré-História, como as pinturas 

rupestres do Cachão da Rapa, o Morro do 

Castelo de Linhares, o Monte da Senhora 

da Graça, o Monte das Chãs e a elevação do 

Castelo de Ansiães.

Apresenta ainda uma rota de 7 MIRADOUROS 

ÍMPARES, com vistas únicas, existindo mesmo 

uma rota criada que o leva até pontos 

paisagísticos absolutamente arrebatadores 

como, por exemplo, o MIRADOURO DA 

SENHORA DA GRAÇA ou o MIRADOURO DA 

FRAGA DA OLA.

O hotel localiza-se à entrada da Vila de Carrazeda, 

rodeado e voltado para as mais famosas 

VINHAS DE VINHO DO PORTO E DOURO, em 

pleno coração da Região Demarcada mais 

antiga do mundo, e a cerca de 15 MINUTOS 

DA BARRAGEM DO TUA - local de enorme 

carrazeda
de ansiães
— douro

portugal

atratividade turística e do rio Douro. Carrazeda 

é também conhecida pela produção da MAÇÃ 

e pelos seus belíssimos pomares. Combina de 

uma forma muito equilibrada, história, natureza, 

cultura, gastronomia e vinhos.

Tem um projeto de decoração com assinatura 

de NINI ANDRADE SILVA, e pretende afirmar-

se com uma unidade de referência na região, 

também pelo conforto e capacidade de 

proporcionar lazer e bem-estar para todos os 

que procuram descontração em plena natureza.

Para todos os interessados em Vinho do Douro, 

do Porto, entre outros produtos com produção 

local, podem ser organizadas visitas guiadas 

e provas no hotel ou num dos produtores 

existentes na região.

Em alternativa, a sua localização plenamente 

central, em relação à região, faz com que 

seja a base ideal como ponto de partida para 

a exploração de toda a beleza circundante, 

visitando locais com elevado interesse histórico 

e cultural, em caminhadas pedestres, de carro, 

de comboio, de barco ou em viatura TT. 
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conceito
Posicionado em CARRAZEDA DE ANSIÃES, plena terra quente, 

o hotel pretende afirmar-se como sendo um hotel baseado na 

tradição e nos costumes da terra e das suas gentes. Uma unidade 

de 4 ESTRELAS com 13 UNIDADES DE ALOJAMENTO, LAZER, 

GASTRONÓMICO, SPA, em que a hospitalidade e qualidade de 

serviço caracterizam a nossa forma de estar. Optamos por um 

estilo CONTEMPORÂNEO E SOFISTICADO, com um projeto de 

decoração da autoria da reconhecida decoradora nacional, NINI 

ANDRADE SILVA.

• Camas King or twin’s size

• Ar condicionado

• Telefone privativo, com acesso direto

• Smart TV

• Minibar

• Secador

• Almofadas - não alérgicas

• Cofres privativos no quarto

• Máquinas de café Delta

• Instalações para deficientes motores

• Quartos não fumadores

• WI-fi

• Amenities Castelbel
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• 9 QUARTOS DUPLOS/TWINS com banho privativo e terraço  

ou varanda exterior, dos quais:

• 5 com VARANDA VISTA LAGO;

• 2 com BALCÃO VISTA LAGO;

• 2 com TERRAÇO;

• 1 SUITE com VARANDA E VISTA LAGO;

• 2 VILLAS T2 com terraço e jardim privado - capacidade até 

4+2 PESSOAS;

• 1 VILLA T1 - com terraço e jardim privado - capacidade até 

2+2 PESSOAS.

• RESTAURANTE com capacidade para 50 LUGARES.

• SALA MULTIUSOS com 300M2 com capacidade para 200 

PESSOAS sentadas.

• Bar com terraço exterior.

• Sala de Estar.

• SPA - piscina interior, jacuzzi, sauna e banho turco.

• PISCINA exterior (ÁGUA SALGADA).

• PISCINA infantil.

• Ampla área de ESPAÇOS VERDES e lago artificial com 640M2.

• Parque infantil.

• ROOF TOP.
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O GRAPPLE restaurante pretende oferecer um conjunto 

gastronómico que alia a tradição à mais sofisticada arte 

culinária, desenvolvendo uma cozinha e pratos com 

recurso a produtos locais, com profundo respeito pelo 

sazonalidade e receituário português. Com recurso a 

fornecedores locais, à nossa própria horta, com legumes 

e ervas frescas e a produtos portugueses criteriosamente 

selecionados, pretendemos que o restaurante sirva 

igualmente de inspiração a todos os nossos hóspedes. 

Com uma atmosfera intimista, acolhedora e elegante, 

privilegiamos o conforto e a comodidade.

O nosso Bar oferece refeições ligeiras e snacks, assim 

como uma seleção de tapas regionais. Inseridos numa 

região produtora de vinhos, dispomos de uma carta 

bastante generosa de vinhos portugueses, mas também 

alguns estrangeiros, fazendo jus à própria história de 

vida dos proprietários. 
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spa
Um ELEGANTE E MODERNO espaço de SPA com uma área de 

cerca de 100M2, que integra uma PISCINA INTERIOR AQUECIDA, 

JACUZZI inserido dentro da própria piscina, SAUNA e BANHO 

TURCO o Grapple spa visa ser um espaço de puro relaxamento, 

privilegiando a saúde e bem-estar de todos os que nos visitam.

Por marcação, será ainda possível usufruir de terapias realizadas 

no interior dos quartos do hotel, pelo que teremos um conjunto 

de terapias e tratamento disponibilizados a todos os nossos 

Clientes.
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O GRAPPLE apresenta uma sofisticada sala com 

capacidade para sentar até 200 PESSOAS, com total 

conforto e comodidade. Aqui pode-se organizar TODO 

O TIPO DE EVENTOS SOCIAIS, em regime de TOTAL 

EXCLUSIVIDADE, o que confere maior qualidade e total 

privacidade.

O espaço dispõe de LUZ NATURAL, VISTA PARA OS 

JARDINS E LAGO, e está equipado com SISTEMA 

DE SOM, MESAS, CADEIRAS, LOIÇAS VISTA ALEGRE 

e ATOALHADOS. A organização está a cargo de 

profissionais altamente ESPECIALIZADOS EM EVENTOS 

DE LUXO, com prestação de um SERVIÇO À MEDIDA E 

CHAVE-NA-MÃO.
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DATA DE INAUGURAÇÃO          
DEZEMBRO DE 2021

CONTACTOS
CARMINA GONZALEZ – OWNER        

INFO@GRAPPLEHOTEL.PT

INFORMAÇÕES E RESERVAS
INFO@GRAPPLEHOTEL.PT

DESIGN JOAOLOUREIRO.PT
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