
Quintinha da Leonor 

Turismo Rural 

Casa de Férias com Piscina Privada Aquecida 

 

 

Quer relaxar neste pedaço do paraíso? 

Turismo Rural de Sonho 
  

A apenas 60 Kms. de distância do Aeroporto do Porto, encontrará este local paradisíaco, composto por 4 suites 

e piscina privada aquecida, onde poderá disfrutar de um ambiente moderno e luxuoso, com todas as condições 

para umas férias de sonho, perto do Rio Douro, Tâmega e Rota do Românico. 

 

Venha conhecer a 

Quintinha da Leonor 
  

Nascida dos sonhos e esforços de Daniel Costa e Cátia Lopes (os seus anfitriões), aqui encontrará o que de 

melhor se faz ao nível do alojamento para férias familiares. - Com piscina privada aquecida e quatro suites 

decoradas com os melhores materiais e a mais elevada qualidade, comporta até 8 adultos, neste espaço em 

estilo "Bungalow" moderno e luxuoso, para umas férias inesquecíveis em família ou a solo, podendo também 

usar o exterior e a piscina, para celebrar ocasiões especiais* 

 

 

https://quintinhadaleonor.com/


Áreas ajardinadas e de vegetação em cerca de 4.000 m2 

Perfeita integração com a natureza. 

Áreas de lazer interiores e exteriores. 

Piscina privada aquecida. 

Todas as comodidades da vida moderna. 

 

Férias na natureza! 

Turismo rural em familia 
  

Se gosta de privacidade e requinte aliado ao bom gosto, venha conhecer e apreciar esta quintinha de 

férias no norte de Portugal, onde poderá passar uns dias de sonho, longe da azáfama do dia a dia, mas 

pertinho de tudo, com o Rio Douro, e o Aquapark de Amarante a apenas 10 minutos de distância. 

Férias inesquecíveis 
  

Pode passar umas férias, ou um fim de semana, isolado do mundo com elevada qualidade. Poderá ainda optar 

por fazer pequenas deslocações nas imediações, escolhendo visitar as dezenas de atrações turísticas e espaços 

históricos, disponíveis num raio de 50 km. 

 

Dezenas de pontos turísticos para visitar nas imediações. 

Localizada a 60 kms. /30 minutos do Aeroporto do Porto. 

Local próximo das melhores tascas e da original gastronomia do Norte. 

4 Suites completas e modernas para alojar até 8 adultos. 

https://quintinhadaleonor.com/


O melhor de dois mundos está neste 
privilegiado espaço de lazer: 

- Privacidade, qualidade de vida e 
natureza, a dois passos da Cidade. 

  

 

 

* * * * *  Quintinha da Leonor  * * * * * 

 

Turismo Rural - Casa de Férias - Piscina Aquecida 

Férias na Natureza! 

Alojamento de lazer 
  

Alojamento disponível para férias familiares com elevada privacidade e discrição.  

Venha recarregar as baterias, elevar os seus níveis de felicidade e bem-estar, longe da confusão mas muito 

perto de tudo. 

https://quintinhadaleonor.com/


 

SOBRE NÓS 
  

A Quintinha da Leonor é um moderno complexo residencial de alojamento temporário, vocacionado para o lazer 

familiar, com todas as comodidades para umas férias bem passadas, dispondo de uma área de cerca de 4.000 

metros quadrados. 

  

Em perfeita integração com a vegetação e com a natureza disponível no espaço envolvente, a sua construção 

em madeira sobre estacas, em estilo "Bungalow", permite albergar 4 espaçosas suites, bem como uma área de 

convívio e de serviços no seu interior. Equipada com modernos equipamentos, permite disfrutarem de uma 

semana de férias em família, sem necessidade de deslocações e com a maior privacidade. 

  

Venha conhecer este alojamento de sonho! 

 

 

 



Quintinha da Leonor! 
  

Bem Descansar... 

em 4 Ambientes 
  

Uma quintinha de sonho, que incluí uma casa com 4 suítes independentes e distintas(com ar condicionado em 

cada quarto) , piscina exterior com aquecimento de águas à temperatura ideal, cozinha equipada, sala de estar, 

mesa de bilhar/snooker, parque infantil , Wi-Fi por todo o seu espaço interior e junto à piscina. 

 

https://quintinhadaleonor.com/


 

 

https://quintinhadaleonor.com/
https://quintinhadaleonor.com/


 

Suite A 
  

  

A área privativa de cada suite foi decorada com artigos de superior qualidade, em estilo moderno e tons 

moderados, que primam pelo elevado conforto e harmonizam com os restantes espaços comuns da zona 

habitacional. 
  

Suite B 
  
  

A parte do isolamento térmico e acústico foi igualmente assegurada pela implementação de circuitos de 

refrigeração e aquecimento automático, controlados pelo sistema inverter do ar condicionado individual.  

 

Suite C 
  

Todas as divisões dispõem de um elevado índice de conforto e luminosidade que permitem um descanso 

excecional a todos os hóspedes, em perfeita sintonia e em plena harmonia com a natureza existente na quinta. 

  

Suite D 
  

A suite master dispõe ainda de uma janela envidraçada de grandes dimensões, que possibilita uma agradável 

vista sobre as áreas exteriores de lazer, especialmente sobre a piscina aquecida mesmo ali em frente. 

  

 

https://quintinhadaleonor.com/


Quinta de Férias 

Na natureza 

Turismo Rural - Casa de Férias - Piscina Aquecida 

  

A Quintinha da Leonor, apesar da proximidade a Amarante, à Régua e ao Porto, dada a sua localização rural, 

possui no seu espaço privado aquilo que as suas férias precisam, para que você, com a sua família e amigos, 

possam relaxar num ambiente altamente privado, calmo e tranquilo, interagindo com a natureza circundante. 

 

A QUINTINHA 
  

Esta é uma moderna quintinha de férias Portuguesa, vocacionada para o Turismo Rural de superior 

qualidade. É um pequeno oásis de espaço natural para relaxamento e descanso, situado no Norte de 

Portugal.  
 
Possui quatro encantadoras suites e uma piscina privada aquecida, disponível para férias durante todo o ano.  
Os hóspedes são recebidos pelos anfitriões Daniel Costa e Cátia Lopes. 
  
Esta propriedade, completamente isolada, dá-lhe privacidade absoluta, pela sua localização e pelo denso 
arvoredo, com uma altura considerável nos terrenos à sua volta.  
A atmosfera é rural, maioritariamente agrícola e vinícola, muito diversificada e “verde”, com muitas árvores, como 
podem apreciar nas fotos. 
  
Um belo local para relaxar, à volta da piscina com um livro e um copo de vinho, ou na verdura envolvente da 
natureza, tudo isso enquanto as crianças têm muito espaço para brincar em segurança. 
  
Reserve esta quintinha por uma semana inteira ou por um fim de semana (conforme a disponibilidade de 
vagas): Saiba mais aqui 

https://turismoruraldouronorte.work/Quintinha-da-Leonor-Turismo-Rural-Douro-Norte-Bungalow-Casa-de-ferias-com-Piscina-Aquecida/
https://turismoruraldouronorte.work/Quintinha-da-Leonor-Turismo-Rural-Douro-Norte-Bungalow-Casa-de-ferias-com-Piscina-Aquecida/
https://turismoruraldouronorte.work/Quintinha-da-Leonor-Turismo-Rural-Douro-Norte-Bungalow-Casa-de-ferias-com-Piscina-Aquecida/
https://www.facebook.com/messages/t/101384744976465
https://quintinhadaleonor.com/


 

Informação adicional 

TURISMO RURAL TOP 
  

Apesar de a Quintinha da Leonor ser um projeto recente (2020) e em constante evolução, procuramos primar 

pela excelência de resultados, que nos conduzirão a uma privilegiada posição de estatuto, entre os melhores da 

sua classe, no que toca aos alojamentos temporários de férias e lazer, na área do turismo rural de qualidade 

top, em Portugal Continental. 

 

Patrocinado por: 

DCPM, LDA. 
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https://dcpmpavimentos.com/

