
 

 
HOTEL Y APARTAMENTOS PAZO DO RÍO 

C/ Pazo do Río, 16 15179 Montrove 
Oleiros – A Coruña T. 981 63 75 12 

info@pazodorio.com 

Estimado cliente: 

 

É um prazer para todos nós que você tenha escolhido o estabelecimento Pazo do 

Río para desfrutar do seu tempo. 

 

A origem do nosso Pazo remonta ao século XVI. Durante todo este tempo fez parte 

da família mais tradicional da nossa terra, como património artístico e histórico da 

Galiza. 

 

Hoje o Pazo do Rio abre suas portas para que você possa reviver a magia daqueles 

tempos antigos enquanto usufrui das mais modernas instalações. Tudo isto 

enquadrado num ambiente imbatível de paz e tranquilidade localizado a apenas 5 

minutos da cidade. 

 

Nosso objetivo como equipe é ter a posse do River como em casa. Nosso maior 

desejo é que você aproveite sua estadia e todas as possibilidades que o local lhe 

oferece. Sem dúvida, esta é a razão que nos leva a melhorar a qualidade do nosso 

serviço dia a dia. 

 

Por fim, gostaríamos de expressar a você que nosso maior sucesso seria atender 

às suas expectativas e ter o prazer de vê-lo novamente no Pazo do Rio. 

 

A direção 
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HISTÓRIA DE PAZOS NA GALIZA 

 

Nesta secção pretendemos oferecer-lhe uma breve introdução ao que é um Pazo e 

o que representa na cultura galega. 

 

O termo Pazo é usado para designar um conjunto arquitetônico muito característico 

da Galiza. Este conjunto, constituído por uma casa e uma série de elementos, serviu 

em alguns casos de habitação e noutros de casa de repouso. Especificamente, o 

Paço do Río é um complexo que data do século XVI. A importância destas 

construções na Galiza transcende o meramente estético, procurando atingir uma 

função doméstica, militar e produtiva. 

 

Anteriormente, Los Pazos serviu como feudos da nobreza e dos senhores. Esses, 

considerados de alta nobreza, residiam na corte usando o Paço como casa 

senhorial. O resto da nobreza fez desses edifícios sua casa. O que todos eles têm 

em comum é que eles usaram esses Pazos para atestar seu poder diante de outros 

nobres e vassalos. 

 

Por isso, um dos seus elementos essenciais é o escudo heráldico, elemento que 

serve para diferenciar a família proprietária do solar. Estes mostravam as cores ou 

sinais distintivos da família. Um exemplo desse tipo de escudo seria o do Pazo do 

Río, que é mostrado abaixo. 
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Essas construções possuem uma série de elementos que as caracterizam em 

relação a outras construções e ao mesmo tempo as diferenciam entre si. Os 

elementos que todo pazo deve ter são: 

 

 Habitação 

 Capela 

 Quintal 

 Muro e portão. 

 Dependências secundárias 

 

A situação escolhida para interligar o conjunto não é fruto do acaso. O Paço do Río, 

está localizado na encosta de uma montanha, assim protegido dos ventos frios 

vindos do mar. Ao mesmo tempo, aproveita uma das zonas mais ensolaradas da ria, 

criando um microclima e ao mesmo tempo aproveitando as terras mais férteis da 

zona. 

 

A casa como primeiro elemento, localizava-se na parte mais alta da quinta. Desta 

forma, o proprietário conseguiu controlar todos os seus bens e ao mesmo tempo ser 

visto por todo o vale. A planta é constituída por duas salas rectangulares unidas por 

um ângulo recto em forma de L. O elemento mais utilizado na sua construção é a 

pedra granítica, muito abundante na zona, embora não seja raro encontrar casas de 

campo em ardósia. 
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As suas duas fachadas principais são: a virada a 

norte, com brasão e elementos decorativos, e a 

virada a sul, com varandas como elementos 

práticos e decorativos. Estas varandas 

costumavam ser fechadas com balaústres de 

pedra ou ferro. 

 

Os telhados do Pazo têm a característica de serem de quatro lados com inclinação 

acentuada para desalojar a água da chuva. 

 

A capela é sem dúvida outro dos elementos essenciais que qualquer casa de campo 

deve ter. Tal como a casa, a capela do Pazo do Río, foi construída no s. XVI. Este 

tipo de oratórios foram construídos anexos à casa principal e com acesso direto ao 

piso superior da própria casa. Desta forma os proprietários do solar distinguiam-se 

dos restantes fiéis por ocuparem a parte superior. Tem planta retangular e telhado 

de duas águas. 

 

O pátio é de grande importância neste tipo de construção. A maioria dos pátios 

localiza-se na parte frontal da casa, mas não é de estranhar que o encontremos ao 

pé da fachada posterior, como acontece nesta casa de campo. Refeições, 

banquetes, festas e reuniões, assim como crianças correndo em qualquer esquina 

são as cenas típicas que aconteceram nessas salas. 
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Como elementos militares encontramos o muro e o portão. E é que como já foi 

referido, os paços têm um certo carácter bélico já que em meados do séc. XVI eram 

revoltas comuns entre nobres. A muralha construída em pedra, margeava toda a 

propriedade com o objetivo de evitar invasões. O portão era e é o único acesso por 

onde se podia entrar na quinta. 

 

As dependências secundárias constituíam as áreas de lazer de outrora. Lagos, 

arcos, jardins, estábulos, pombales, etc., são alguns dos mais repetidos em toda a 

geografia galega. Essas unidades foram construídas ao longo do tempo e de acordo 

com as necessidades dos proprietários. 

 

O Pazo do Río, está enquadrado num excelente ambiente natural. Esta é uma 

premissa de qualquer pazo. Hoje se aprecia como nossos ancestrais se 

preocupavam em manter a natureza como um dos elementos essenciais. Aquela 

natureza outrora procurada ganha hoje um ambiente propício para usufruir ainda 

mais das facilidades que o paço oferece. 
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1. Dia de chegada 

 

Check-in a partir das 12h00. Caso seu quarto esteja pronto antes do horário 

indicado, você poderá entrar nele o mais rápido possível. 

 

Check-out antes das 12h00. Para que o próximo cliente possa entrar o mais rápido 

possível, pedimos que deixe o quarto o mais arrumado possível e respeite o horário 

de check-out. Muito obrigado. 

 

2. Recepção 

 

A recepção do Hotel está à sua disposição 24 horas, no telefone 

981 63 75 12. 

 

Serviços de Recepção: 

 

 Cofre 

Tem a possibilidade de alugar o cofre no seu quarto por 3,15 euros/dia (IVA incluído). 

O estabelecimento não se responsabiliza por qualquer item que você deixe em seu 

quarto. 
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 Serviço postal/recepção de mensagens por telefone e correspondência 

eletrônica 

Deixe-nos o e-mail que pretende enviar e nós fazemos por si. Consulte os preços 

consoante o destino. 

Se desejar, pode receber ou enviar mensagens telefónicas ou de correio electrónico 

na recepção. 

 

 Confirmação de voos 

Traga-nos os seus bilhetes de avião com dois dias de antecedência e confirmaremos 

o voo para si. 

 

 Serviço de Internet 

Wi-Fi gratuito disponível e disponível em todo o complexo. 

Senha: pazodorio1 

 

 Lavanderia 

Se você deseja manter suas roupas limpas, nós as contratamos para o serviço de 

lavanderia. Por favor, use a mala que encontrou no seu quarto, preencha o 

documento e informe a recepção para organizar a recolha. Você terá suas roupas 

limpas o mais prontas possível. 
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3. Limpeza dos quartos 

 

O serviço de limpeza no Pazo do Río, é realizado diariamente nos quartos. Consiste 

na limpeza do quarto, troca de lençóis diariamente nos quartos, bem como troca de 

toalhas se necessário. 

 

Desde Pazo do Río somos a favor da economia de energia, bem como da redução 

do consumo massivo de produtos de limpeza e água, potenciando assim o fator 

ecológico. Portanto, se você precisar trocar as toalhas, deixe as toalhas sujas na 

banheira para que a equipe de limpeza possa removê-las e fornecer toalhas limpas. 

 

Para poder prestar-lhe um serviço mais eficiente e imediato, por favor coloque a 

placa correspondente na porta para a conclusão do seu quarto durante a sua 

estadia, da mesma forma se não considerar necessária a limpeza num determinado 

dia. 
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4. Menu de travesseiros 

Colocamos à sua disposição uma seleção de almofadas, por favor contacte a 

recepção para as solicitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aquecimento e ventilador 

A sala é equipada com calefação e ventilador, abaixo, detalhamos o funcionamento 

de ambos. Em caso de dúvidas, entre em contato com a recepção. 

 

 Aquecimento 

Se desejar aumentar ou diminuir o aquecimento, deve ajustar o botão localizado na 

lateral do radiador para a posição adequada, sendo 1 o mais baixo e 5 o mais alto. 

 

 Ventilador 

Para ativar o ventilador, você deve pressionar o botão liga / desliga no dispositivo e 

regular a intensidade com o controle remoto. 

 

 
 

Menu de travesseiros 
 
 

Travesseiro de penas 
Antialérgico 

Látex 
Cervical 
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6.  Restaurante 

 

O Pazo do Río conta com o magnífico Restaurante Valle Inclán em seu complexo, 

comandado pela Lupa Eventos. Nele poderá desfrutar da essência da verdadeira 

cozinha tradicional galega, rodeada por um ambiente mágico e acolhedor. Poderá 

também provar os melhores vinhos, tanto regionais como nacionais, e redescobrir 

os autênticos valores gastronómicos que caracterizam a nossa terra. 

 

 Restaurante à la carte 

 

Consulte os horários e a oferta gastronómica ao seu dispor. 

Aconselhamos a marcação prévia através do 981 11 80 26. 

 

 Pequeño – almoço 

 

Pode desfrutar do nosso pequeno-almoço todos os dias das 08:00h às 11:00h. 

Pequeño - almoço 12€ 

Pequeno-almoço para crianças 8€ 

Pequeno-almoço continental 5,50€ 

** Preços por pessoa (IVA incluído) 
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 Room – Service  

 

Você pode solicitar serviço de café da manhã ou lanche no seu quarto todos os dias 

das 08:00 às 22:00. 

Faça seu pedido pelo ramal 201. 

Abaixo você pode ver nossa carta. 

 

 

 
 
 
 
 

SNACK 
ROOM SERVICE 

      
Torrada con tumaca e presunto  

 
Sanduiche 

 
Enchidos variados 

 
Omelete 

 
12€ / unidade (IVA incluido) 

 
** Sobremesa incluída (fruta ou iogurte)  
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4. Mini bar  

No seu quarto você tem uma seleção de bebidas oferecidas no serviço de frigobar, 

que será reposta diariamente por nossa equipe ao realizar o serviço de quarto. 

Em seguida, fornecemos a lista de preços dos diferentes itens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ponemos a su disposición los 
siguientes artículos 

 
Coca-Cola    2,00 € 
Água grande    2,15 € 
Água pequena    1,50 € 
Fanta de laranja     2,00 € 
Tónica     2,15 € 
Cerveja                 2,00 € 
Vinho tinto    7,50 € 
Vinho branco              10,00 € 

 
(IVA incluido)  
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5. Piscina – Jacuzzi – Fitness area 

 
O horário de uso é a partir das 10h. até as 21h, é proibido tomar banho em outros 

horários. 

As crianças devem estar sempre acompanhadas por um adulto para usar todas as 

instalações. 

Informamos que a utilização do jacuzzi não é adequada a grávidas 

 
 

A piscina e seus arredores são limpos diariamente. 

Não é permitido reservar espreguiçadeiras com toalhas, bem como deslocá-las para 

fora da área da piscina. 

No seu quarto você tem uma toalha de piscina, gratuitamente. 

Não se esqueça de colocar sua touca de natação e chinelos para a piscina. À venda 

na recepção. 

Limite de 3€ (IVA incluído) 

Chinelos adultos 16,95€ (IVA incluído) 

Chinelos de menino 10,95€ (IVA incluído) 
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6. Quadra de padel 

 
Entre as nossas instalações destaca-se o magnífico campo de padel localizado na 

parte baixa da herdade. Para utilizá-lo, você deve primeiro marcar um horário na 

Recepção. 

Preço por sessão de 2 horas + aluguer de raquetes e bolas: 50€ (IVA incluído). 

 

7. Biblioteca 

O Pazo do Río, tem entre suas instalações uma pequena e seleta biblioteca para 

seus clientes. Dos seus temas destacam-se a Cultura e Tradições Galegas, bem 

como outros dedicados à fotografia ou à pintura. 

Para aceder a qualquer uma das suas cópias, não hesite em nos informar na 

Receção. 

 

8.  Capela 

Temos uma capela do s. XVI catalogado como "oratório privado" para uso dos 

clientes. 

Também está habilitado como um espaço para sediar conferências ou pequenas 

reuniões de negócios. Tem uma capacidade máxima de 35 pessoas. 
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9.  Estacionamento privativo 

Dispomos de um parque de estacionamento seguro para uso privado dos nossos 

clientes. A porta permanecerá aberta durante todo o dia e fechada à noite, para 

evitar a entrada de pessoas de fora. A qualquer momento, você pode entrar em 

contato com a recepção se precisar de assistência. 

 
 

10. Jardins e passeios  

 

Entre os jardins e passarelas que protegem seus 

muros, com uma extensão total de 14.000 m2, o Paço 

do Río, possui mais de sessenta espécies vegetais, algumas das quais 

centenárias. Juntos eles formam cantos de sonho e 

os mais belos passeios propícios ao máximo usufruto da paz e tranquilidade que 

as casas senhoriais de outrora ofereciam. 
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE TERMOS E CONDIÇÕES DA ESTADIA 

 

 Regras gerais 

 

1. Para o bem de todos, respeite o horário de descanso (das 23h00 às 08h00) 

2.Não pendure roupas ou toalhas no terraço do seu quarto. 

4. Não é permitido andar descalço no complexo. 

 

 Regras de uso da piscina 

 

1. O horário da piscina é das 10h00 às 21h00. 

2. É obrigatório o uso de touca e chinelos para a utilização da piscina. 

3. Por favor, tome um banho antes de entrar na piscina. 

4. Não é permitido reservar espreguiçadeiras com toalhas 

5. Não é permitido o acesso com sapatos de rua na área da piscina 

6. Mergulho de cabeça e práticas perigosas são proibidas 

7. Não é permitido fumar ou trazer comida para a área da piscina, nem qualquer 

tipo de recipiente de vidro. 

8. É proibido o uso de qualquer tipo de equipamento que não seja a prática de 

natação (nadadeiras, equipamento de mergulho, bolas, etc.). 

9. É proibida a entrada de menores de 18 anos se não estiverem acompanhados 

de um adulto responsável. 

 

Obrigado por sua cooperação. 
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

 

Sua opinião é muito importante para nós, por isso agradeceríamos se você 

pudesse avaliar sua estadia no Pazo do Río preenchendo um pequeno 

questionário. 

 

 

 

Esperamos vê-lo novamente em breve no Pazo do Rio! 

 

CLIQUE AQUI

https://docs.google.com/forms/d/1AkE_PFYVldYDYrJZq6U6QPCHHds_4zOsfWBZKpjjVCY/edit

