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BEM-VINDO
Localizada em pleno Douro, na 
região demarcada dos vinhos 
verdes, mais do que uma 
quinta secular, a Casa da 
Lavand’eira, propriedade com 
mais de 14 hectares, é um 
projeto integrado, que inclui o 
alojamento turístico, a 
realização de eventos únicos, a 
produção vinícola do Vinho 
Lavand’eira e um contacto 
ímpar com a natureza. 

A Casa da Lavandeira conserva 
o charme rural dos
antepassados, aliado-o ao
conforto dos nossos dias.
Dispõe de quartos e suites com
vista para a piscina, jardins e
vinha, uma cozinha tradicional,
salas de estar e jantar e um
salão de jogos, uma piscina
exterior e uma capela de
elevado valor artístico.

Onde a tradição e
a paixão se cruzam.



LOCALIZAÇÃO
Localizada em Baião, na freguesia 
de Ancede, a escassos minutos 
da cidade do Porto - 40 minutos.

Dê inicio ao seu conto
de fadas...





QUARTOS E SUITES
Numa atmosfera tranquila e 
acolhedora, propomos a quem 
nos visita a possibilidade de se 
alojar na Casa Senhorial  inserida 
na propriedade da Casa da 
Lavandeira.

Com decoração elegante, 
romântica e acolhedora, todos 
os quartos e suites possuem, 
casa de banho privativa com 
banheira ou chuveiro, produtos 
de higiene pessoal, secador de 
cabelo, aquecimento central, 
roupeiro, televisão de ecrã plano 
e wireless.
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QUARTO 
MANOR ROOMS

Quarto com decoração clássica e acolhedora, 
vista para as vinhas ou para o jardim romântico 
da casa.

Possui duas camas individuais (twin), ou cama de 
casal (double), casa de banho privativa com 
cabine de duche, ou banheira, produtos de 
higiene pessoal, roupeiro, aquecimento central e 
televisão de ecrã plano.



A Manor Suite tem uma decoração elegante, romântica 
e acolhedora. Esta suite exclusiva tem uma cama de 
casal, vista para os jardins e piscina e dispõe de casa de 
banho privativa com banheira.

A sala de estar contígua a esta suite é composta por 
sofás, candeeiro de leitura, escrivaninha e aquecimento. 
Neste espaço é possível acomodar até uma criança.

SUITE
MANOR SUITE



QUARTO 
VINEYARD ROOMS

Quartos com decoração contemporânea e 
confortáveis, com vista para as vinhas ou acesso 
ao jardim.

Possui cama de casal (king size), ou duas camas 
individuais (twin), casa de banho privativa com 
cabine de duche, ou banheira, produtos de 
higiene pessoal, roupeiro, ar condicionado, mini 
bar, confre, secador de cabelo e televisão de 
ecrã plano.



Suite exclusiva muito espaçosa, com uma decoração 
contemporânea e elegante. Possui um terraço privativo com 
decoração exterior e uma vista panorâmica sobre as vinhas.

Esta suite dispõe de cama de casal (king size), secretária, 
uma zona de estar com sofás e televisão de ecrã plano e 
uma banheira na zona do quarto com vista para o exterior. 
A casa de banho é composta por cabine de duche dupla ao 
nível do chão, produtos de higiene pessoal e secador de 
cabelo. Dispõe também de roupeiro, ar condicionado, mini 
bar e cofre. 

SUITE 
VINEYARD SUITE





ATIVIDADES
Pretendemos (re)contar a 
história da propriedade, 
promovendo o reencontro com 
o genuíno, com a terra e
tradições desta magnífica
região, preservando a
biodiversidade, as histórias e as
memórias visíveis em qualquer
local da quinta.

PARA APRECIAR
- Museu de Clássicos
- Capela
- Adega e Vinhas
- Património e Cultura

PARA DESFRUTAR
- Piscina
- Percurso junto ao Rio
- Passeios nas Vinhas
- Paisagem e Natureza





EVENTOS
A Casa da Lavandeira dispõe de 
um salão de eventos, com 
capacidade para 250 pessoas, 
que proporciona vistas 
extraordinárias e uma interação 
com a natureza envolvente, 
graças à sua estrutura em 
madeira e grandes vidraças para 
o exterior. Um amplo relvado, 
piscina e um frondoso bosque 
compõem este cenário idílico... 
O salão está equipado com bar 
e ar condicionado, lareira e uma 
cozinha dedicada a pratos e 
petiscos tradicionais.

Um lugar de charme
para o seu evento.



CASAMENTO BATIZADOS ANIVERSÁRIOS

FESTAS FAMILIARES

EXPOSIÇÕESFESTAS TEMÁTICASCONGRESSOS

ACÇÕES DE FORMAÇÃO

REUNIÕES EMPRESARIAIS



Rua da Lavandeira
4640-024  Ancede - Baião

Telf.: +351 255 551 008

info@lavandeiradouro.com 

www.casadalavandeira.com
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