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A Casa da Vigia é um apartamento T2 duplex localizado no coração do Centro Histórico de 

Viseu (Calçada da Vigia, 13, 2º andar). A disposição dos quartos numa mansarda forrada com 

lousas de xisto, confere-lhe um aparência singular. O aspeto cuidado do interior, com 

design contemporâneo, privilegia o conforto e o bem-estar.  

O apartamento é composto por uma sala de estar, cozinha e uma penthouse com 2 quartos.  

Poderá preparar refeições na privacidade do apartamento, pois a cozinha encontra-se 

completamente equipada com fogão, forno, micro-ondas e frigorífico ou, se preferir, pode 

desfrutar da cozinha local que Viseu oferece encontrando-se a 5 minutos a pé de diversos 

restaurantes, bares, lojas e supermercados. Perfeito para estadias de média e longa 

duração. 

Os serviços prestados incluem a limpeza de 3 em 3 dias e a opção do pequeno almoço.  

A cozinha encontra-se apetrechada para o usufruto até 6 pessoas. 

 

Comodidades do Apartamento: Vista para Cidade; Canais por Satélite; Wifi; Insonorização; 

Ar-Condicionado; Piso em Madeira; Cozinha apetrechada para 6 pessoas com frigorifico, 

micro-ondas, chaleira elétrica, utensílios de cozinha, placa de fogão e forno, ferro de 

engomar e tábua de engomar, torradeira e máquina café; Área para refeições; Sofá; 

Televisão de ecrã plano na sala e quartos; Roupa de cama; Toalhas; Produtos de Higiene 

Pessoal gratuitos; Secador de Cabelo; Duche. Piso superior acessível apenas por escadas. 

Tamanho do Apartamento: 107 m²  

Disposição: Independente  

Tipo(s) de Cama(s): 1 cama de casal grande, 2 camas individuais, 1 sofá-cama e 1 

cama/berço. 
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Condições: 

. O valor total da estadia deverá ser pago no momento do check-in. 

. Check-ins realizam-se entre as 15h00 e as 19h00 

. Taxa de check-in tardio: 10€ depois das 21:00. 

. Depósito de segurança no valor de 150€ entregue no check-in e devolvida no check-out. 

. O check-out deverá ser realizado até às 12h00 no dia de saída. 

. É cobrada uma noite adicional em caso de check out tardio 

. Qualquer tipo de cama extra ou berço só está disponível mediante pedido e deve ser 

confirmado previamente. 

. Não são admitidos animais de estimação.  

. Quartos para Não Fumadores. 

. Por favor, note que este edifício não tem elevador. 

 

Preçário s/pequeno almoço: 

. Apartamento para 1 pessoa/casal por noite - 85 Euros 

. Preço por pessoa/noite (máx. 4 pessoas) - 42 Euros 

. Acréscimo por pessoa (até um máximo de 6) - 16 Euros  

 

Pequeno almoço: 

O pequeno almoço é pensado para si. Proporcionamos uma experiência inesquecível de 

sabores da região que inclui vários tipos de pão, doces, queijos e enchidos, leite e 

sumo. No caso de ter restrições alimentares é favor entrar em contacto connosco. 

. Preço por pessoa: 9 Euros. 

 

Lanche: 

Esta refeição é preparada para todos aqueles que gostam de comer e saborear. Temos 

vários produtos que fazem parte deste menu. Para tal, e para um melhor serviço, contacte-

nos através do telefone ou na loja. 

Podemos adiantar que o menu inclui, entre outros produtos, pão regional, enchidos, 

queijos, enchidos, vinho do Dão, chá e sumo. 
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. Preço por pessoa: Sob consulta. 

 

Crianças e camas extra 

Grátis! Uma criança com menos de 3 anos será acomodado(a) sem custos adicionais por um 

berço . 

 

Suplementos: 

Os suplementos não serão calculados automaticamente nos custos totais e devem ser pagos, 

em separado, durante a sua estadia. 

 

Estacionamento 

Estacionamento público disponível numa localização próxima. 

 

Cancelamento 

A reserva é válida até às 19h do dia de chegada e caducará caso não compareça até a 

essa hora. A reserva poderá ser cancelada sem quaisquer custos, até 48 horas antes da 

data de check-in.  

Em caso de cancelamento após as 48 horas antes da data de check-in ou de não 

comparência, será cobrada a primeira noite.  

O valor total da estadia é cobrado à chegada ao alojamento. 

 

Pormenores 

Por favor, note que a Casa da Vigia não tem recepção. No entanto, o check in pode ser 

efetuado nas instalações da Neverending localizadas na Rua D. Duarte, nº 55-57. Por 

favor, contacte o alojamento com antecedência para obter mais detalhes.  

 

Idiomas falados  

Inglês 

Espanhol 

Francês 


