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Abrigo

Shelter

Onde o Amor encontra a Natureza…

Where Love meets Nature…

... Um momento para sentir tudo devagar.

…A moment to feel everything slowly.

Permita-se ter tempo para sentir tudo, de todas as

Give yourself time to feel everything around

maneiras. Sem barreiras entre si e o Mundo.

you with everything you have. No walls

Sintonize-se com a cantiga do oceano, sinta a areia

between you and the world. Soak up the

nos pés descalços, inspire a brisa salgada e os

Nature… Tune in the ocean’s lullaby, feel the

borrifos de lavanda do jardim, deslumbre-se com o

sand barefooted, absorb the whiffs of lavender

verdejante pinhal … Embarque nesta viagem

mixed with salty air, gaze the lush pinewood…

sensorial, numa tenda de charme, onde desligámos

Savour the whole journey in a charm tent into

(quase) tudo para que a Natureza seja a sua única

the pine forest where we switched off (almost)

companhia.

everything but the sounds of Nature.

Abrigo dos Pinheiros & Abrigo do Lago

Pines Shelter & Lake Shelter

Caracterização do Alojamento

Accomodation Features

Tenda de charme

Charm tent

Cama queen size

Queen size bed

Salamandra

Firewood stove

Banheira

Bathtub

Chuveiro

Shower

Zona de acesso exclusivo

Exclusive access area

Deck de madeira no exterior

Outdoor wooden deck

Casulo suspenso

Cocoon-hammock

Duas bicicletas

Two bicycles

Serviço de quartos 24 horas

Room service 24/7

Sistema de alarme

Alarm system

Cofre privado na receção

Private safe at the reception

O Abrigo é um lugar para partilhar momentos autênticos, desligados do mundo exterior. Por isso,
não dispõe de internet nem de ar condicionado. Como forma de estar, valorizamos, em primeiro
lugar, o ar puro e a essência das relações humanas! Seguindo a nossa política de sustentabilidade
privilegiamos um sistema de climatização diferenciado. Para o aquecimento das águas quentes
sanitárias utilizamos a energia solar com o apoio de bombas de calor. Para aquecimento da
tenda, dispomos de uma salamandra e de um termoventilador. Para arrefecimento, poderá ser
usado o mesmo termoventilador, embora recomendemos a utilização de um sistema mais
eficiente: a abertura das janelas para deixar a brisa do Oceano Atlântico entrar… Esta tipologia
de alojamento é para não fumadores.

The Shelter is a place to share authentic moments and to disconnected from the
outside-busy world. Thereafter, it doesn’t boast internet access nor air
conditioning. As a way of being we cherish fresh-pure air and human relations.
Following our sustainability policy, we privilege a differentiated acclimatization
system: for domestic water heating we use solar energy, supported by heat pumps;
for heating the tent there is a fireplace and a fan heater; for cooling, the same
fan can be used, although we recommend a much more efficient method, to open
the windows and let the Atlantic breeze come in… This typology is for
non-smokers.

TARIFA PARA 1 NOITE:
495€ / noite / para 2 pessoas | inclui:
pequeno-almoço e IVA à taxa em vigor

RATE FOR 1 NIGHT:
495€ / night / for 2 people | includes:
breakfast and VAT

TARIFA PACK DE 2 NOITES 'ABRIGO DO AMOR': 1.715€
2 noites / para 2 pessoas | inclui:
pequeno-almoço, jantar, massagem a dois,
cesto de piquenique, aula de yoga e IVA à taxa em vigor.

RATE PACK 2 NIGHTS 'LOVE SHELTER': 1.715€
2 nights / for 2 people | includes:
breakfast, dinner, massage for two, picnic basket,
yoga lesson and VAT.

Booking
+ 351 261 936 355 | booking@areiasdoseixo.com

Pack Abrigo do Amor / 2 noites

Pack Love Shelter / 2 nights

A Estadia

The Stay

1º DIA

DAY 1

· Chá de Boas-vindas com bolo caseiro
· Jantar a Dois
Preparamos um momento inesquecível e muito romântico no ‘deck’
de madeira.

· Welcoming tea with homemade cake
· Dinner for Two
We prepare an unforgettable and very romantic moment on the
wooden deck.

2º DIA

DAY 2

· Pequeno-almoço
Delicie-se com os nossos sumos naturais, pão e croissants, bolos
e compotas caseiras… num cenário único.
· 12h | Massagem a Dois
Porque há momentos especiais que queremos celebrar e partilhar
com quem mais gostamos.
· Cesto de Piquenique
Parta à descoberta dos cantos e recantos das Areias do Seixo,
com uma manta e um cesto de piquenique, carregado de coisas boas.
· Jantar a Dois
Com sessão de cinema iluminada pelas estrelas.

· Breakfast
Enjoy our freshly squeezed juices, bread and croissants, homemade
cakes and jams! … in a unique setting.
· Noon | Massage for Two
There are those special moments whom we wish to celebrate
and share with.
· Picnic Basket
Discover the hideaways and secret places of Areias do Seixo
with a picnic blanket and a basket filled with good things;
· Dinner for Two
With a movie session enlightened by the stars.

3º DIA

DAY 3

· 8h30 | Aula de Yoga
Liberte o corpo, a mente e o espírito.
· Pequeno-almoço
Encante-se com a música dos pássaros e o bater das ondas do mar...
Saborear a Vida devagar e olhar com olhos de ver.
· Miminho made in Areias do Seixo

· 8.30 am | Yoga Class
Release body, mind and spirit.
· Breakfast
Be enchanted by the birds singing and the waves breaking...
Enjoy life slowly.
· Farewell gift made in Areias do Seixo

POLÍTICAS & CONDIÇÕES

POLICIES & CONDITIONS

Horário de Check-in: a partir das 16h00
Horário de Check-out: até as 12h00

Check-in: from 4pm
Check-out: until noon

Política de Idade:
Não são permitidas crianças.

Age policy:
Children are not allowed.

Cama Extra:
Não é permitida a colocação de nenhuma cama extra.

Extra bed policy:
Extra beds are not allowed.

Política de Animais:
Só são permitidos cães de assistência.

Pets policy:
Only assistant dogs are allowed.

Política de Cancelamento:
A reserva poderá ser cancelada/alterada com 14 dias de
antecedência, sem quaisquer custos adicionais. Qualquer
cancelamento/alteração, após esse período, implica a cobrança do
número de noites correspondentes a metade da estadia (sendo
que a cobrança mínima corresponde a uma noite), como despesa
de cancelamento. Em caso de não comparência ou saída
antecipada a reserva será cobrada na sua totalidade.
Nota: Pré-autorizamos o cartão de crédito fornecido a fim de
garantir a reserva.

Cancelation policy:
Th reservation may be cancelled up or changed until 14 days
before the date of arrival, without additional charges. Any
cancellation/change, made less than 14 days before arrival,
implies the charge of the nights corresponding to half of the
stay (minimum charge one night), as a cancellation charge. In
case of a no-show or eraly departure, the full amount of the
reservation will be charged.
Please note: We will pre-authorize the credit card provided to
guarantee the reservation.
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