
 

  

Aura Vinea é uma pequena unidade de Agroturismo que pretende ser uma estação na Rota 

dos Vinhos do Oeste, onde o viajante encontre o sossego e conforto necessários para desfrutar 

da Natureza com todos os sentidos. 

 

 

AURA VÍNEA 

DIRECTÓRIO DE SERVIÇOS 

AGROTURIMO & RESTAURANTE 
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A 
Adaptadores de Tomada: disponíveis, a pedido, na Receção. 

Aeroporto: O Aeroporto Internacional Humberto Delgado – Lisboa, encontra-se a ….km do Aura 

Vinea. Tempo médio de viagem: …minutos. Sugerimos que inicie a viagem para o aeroporto a …. 

Minutos antes da partida do voo. Para mais informações consulte a receção. 

Água Mineral: Disponível no quarto, engarrafada, de forma gratuita. 

Água Potável: A água da torneira é potável, contudo, recomendamos o consumo de água 

engarrafada ao seu dispor no quarto ou no bar. 

Alarme: Consulte o plano de emergência afixado nas vias de evacuação. 

Almofada suplente: Disponível mediante pedido na Receção. 

Amenities: Para além dos amenities ao seu dispor no quarto, dispomos de kit de costura e 

secador de cabelo, a pedida na Receção. 

Animação: A Receção tem ao seu dispor meios para o informar acerca das actividades mais 

relevantes a decorrer no Aura Vinea, na Vila de Alenquer ou na região. 

Animais: Não é permitida a entrada a animais no Aura Vínea, excepto cães-guia. 

Aniversários: Celebre o seu aniversário connosco e torne o seu dia inesquecível. Para mais 

informações, contacte a Receção. 

Arrumar o quarto: Para nos indicar que pretende o serviço de limpeza, por favor pendure a 

sinalética correspondente do lado exterior da porta. Em alternativa, pode informar a receção. 

B 
Bagagem: Dispomos de um local seguro para o armazenamento da bagagem para hóspedes que 

já tenham efetuado o check-out ou ainda não tenham feito o check-in. Por favor, contacte a 

Receção. 

Bar: Aberto diariamente das 12h30 às 23h. 

Bebidas: As bebidas encontram-se disponíveis no bar e no restaurante. 

Berço: Mediante disponibilidade e a pedido na Receção. Apenas em dois quartos. 
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C 
Cama-extra: Mediante disponibilidade e a pedido na Receção. Apenas em um quarto. 

Cartões de Crédito e Débito: Aceitamos os cartões Visa, Multibanco e Visa Electron. 

Chaves: A sua chave é para uso exclusivo de abertura da porta de acesso ao seu quarto. Antes de 

sair, por favor, deixe-a na Receção e certifique-se de a apresentar no Check-out. 

Check-in: O check-in deve ser efectuado a partir das 15h. Caso pretenda um early check-in, 

consulte a Receção para verificar a disponibilidade. 

Check-out: O check-out deve ser efectuado até às 12h. Caso pretenda um check-out tardio, por 

favor consulte a Receção para verificar a disponibilidade. 

Cheques: Só se aceitam cheques visados para liquidação de faturas. 

Chinelos: Disponíveis nos quartos de categoria superior. 

Cobertor suplente: Disponíveis em todos os quartos. 

Corrente Eléctrica: 220v. 

Correio: A Receção poderá facilitar este serviço, indicando-lhe a tarifa postal correspondente e 

encarregando-se da expedição das suas cartas ou encomendas. 

E 
Equipamento para café: Na sala do lagar encontra-se disponível uma máquina e respectivas 

cápsulas de café e chá à disposição dos hóspedes. 

Estacionamento: Disponível gratuitamente dentro da propriedade. 

Engomadoria: A pedido, na Receção, com 24h de antecedência. 

F 
Farmácia: A Receção dispõe de um Kit de Primeiros Socorros e da informação acerca das 

farmácias de serviço. 

Flores: Caso pretender comprar ou enviar flores, por favor, contacte a Receção. 

Fotocópias/Digitalizações/Impressões: Tratamos deste serviço por si. Imprimimos, ainda, os seus 

talões de embarque ou vouchers.  
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I 
Incêndio: Para assinalar um incêndio contacte a Receção, indicando o local do mesmo. Consulte 

o plano de emergência disponível nas vias de evacuação e dirija-se para o ponto de encontro. 

Internet: Disponibilizamos, gratuitamente, o acesso à internet através de wi-fi, tanto nos quartos 

como nas áreas públicas. O username e a password são disponibilizados nos quartos. 

J 
Jornais: Nas salas tem à sua disposição as notícias do dia/semana. A pedido, fazemos a compra 

por si. 

L 
Lago: Dispomos de um lago filtrado naturalmente onde pode, se desejar, tomar banho. 

Lavandaria: Dispomos de serviço de lavandaria, exceto lavagem a seco, desde que entregues até 

24h antes da data pretendida. 

Livro de Reclamações: Dispomos de Livro de Reclamações na Receção. 

Livro de Elogios: Também dispomos de um Livro de Elogios na Receção. Por favor, deixe-nos o 

seu comentário. 

Loja: Poderá adquirir os produtos produzidos no Aura Vinea. Contacte da Receção. 

M 
Mapas e Roteiros: Disponibilizamos estas informações na Receção. Por favor, contacte-nos. 

N 
Não incomodar: Se desejar não ser incomodado, por favor coloque do lado de fora da porta a 

respectiva sinalética. 
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O 
Objectos perdidos e Achados: No caso de objectos perdidos, consulte a receção. Caso o hóspede 

já tenha efetuado o check-out, mediante o seu acordo, enviamos-lhe, assim que fôr encontrado, 

o objecto por correio. 

P 
Pacotes Promocionais: Temos à sua disposição diferentes pacote. Por favor, consulte a Receção 

para mais informações. 

Pequeno-Almoço: Preparamos para si o pequeno-almoço, servido à mesa ou em buffet, entre as 

7h30 e as 10h30. Caso queria tomar o seu pequeno-almoço num cenário ou horário diferente, por 

favor contacte a Receção. 

Q 
Qualidade Ambiental: O Aura Vinea edificou-se a partir de um edifício pré-existente na 

propriedade, através do seu restauro e transformação, respeitando, sempre, a arquitectura e 

materiais originais, assim como a sua integração no meio ambiente. 

R 
Receção: De forma personalizada, funciona, todos os dias, das 7h às 24h. Serviço bilingue de 

informações e reservas. 

Reservas: Poderá efectuar a sua reserva através do telefone +351 263 711 435, do email 

auravinea@gmail.com e do website www.auravinea.com. Para mais informações contacte a 

receção. 

Roupa de cama: Todos os quartos estão equipados com roupa de cama 100% de algodão com 

fabrico português. Efectuamos a mudança de roupa de cama sempre que muda o hóspede e, no 

caso de estadias longas, a cada 3 noites ou sempre que se julgue necessário. 

Roupa de banho: Todos os quartos estão equipados com toalhas de rosto, toalhões de banho e 

saídas de duche. Informamos que procedemos à mudança de toalhas a cada duas noites, sempre 

que muda o hóspede ou sempre que se julgue necessário. 

Roupões: Disponíveis nos quartos de categoria superior. 
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Refeições: Dispomos, diariamente, de um menu para as principais refeições do dia. Informe-se e 

reserve junto de um colaborador. 

S 
Serviço de Abertura de Camas: Efectuado diariamente entre as 19h30 e as 21h30. 

Serviço de Limpeza: Disponível, todos os dias da semana, de forma gratuita até às 21h30. 

T 
Táxi: Dispomos dos contatos para o servir nas melhores condições. Por favor, consulte a 

Receção. 

Televisão: Disponível, de forma gratuita, e com uma variedade de canais nacionais e 

internacionais, nas duas salas de estar do Aura Vinea.  

V 
Voucher-Gift: Temos à sua disposição vouchers para oferecer a quem mais gosta. Contacte a 

Receção para mais informações. 

Valores dos Hóspedes: A entidade exploradora não se responsabiliza pelo dinheiro, jóias ou 

outros ojectos de valor que não sejam depositados à nossa guarda. 

 


