
 

 

Alojamento 

A organização não assume qualquer compromisso com a reserva de alojamentos, no entanto, disponibiliza nesta 

página, o contacto de alguns locais com parceria com a ESA. 

 

Axis Ponte de Lima Golf Resort Hotel****  

 

  

 

 

 

 

 

https://hotelaxispontedelima.hreservation.com/ 

Quinta de Pias - Fornelos 

4990-620 Ponte de Lima 

T +351 258 900 250 

T +351 927 201 911 

scorreia@axispontedelima.com 

www.axishoteis.com 

Preço por quarto/noite (alojamento e pequeno-almoço) 

            Single: € 40 

            Duplo: € 45 

            Duplo com cama extra: € 61 

 

*Os hospedes têm acesso ao Axis Wellness Fitness, constituído por piscina interior aquecida (obrigatório o uso de touca 

e de chinelos) e ginásio (cardio-fitness e musculação – sem monitor). 

Há possibilidade de, mediante um custo extra, realizar massagens e tratamentos – para isso é necessário efectuar 

marcação com pelo menos 24h de antecedência. 

 

Ao fazerem a consulta de reserva, as pessoas deverão referir a sua participação no “II Simpósio Ibérico de Engenharia 

Hortícola (SIbEH2020)” que decorrerá na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESA-

IPVC), nos dias 4 a 6 de março de 2020.  

  

 

https://hotelaxispontedelima.hreservation.com/
mailto:scorreia@axispontedelima.com
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Inlima Hotel & Spa****  

 

http://www.inlimahotel.com/pt/ 

Rua Agostinho José Taveira, lote 6 

4990-072 Ponte de Lima 

T +351 258 900 050 

F +351 258 900 059 

reservas@inlimahotel.com 

www.inlimahotel.com 

Preço por quarto/noite (alojamento e pequeno-almoço) 

            Single: € 45 (1 pessoa) 

            Duplo: € 55 (2 pessoas) 

 

Ao fazerem a consulta de reserva, as pessoas deverão referir a sua participação no “II Simpósio Ibérico de Engenharia 

Hortícola (SIbEH2020)” que decorrerá na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESA-

IPVC), nos dias 4 a 6 de março de 2020. Deveram ser apresentadas as credenciais caso seja solicitado.  

  

Hotel Império do Norte*** 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.hotelimperiodonorte.com/ 

http://www.inlimahotel.com/pt/
mailto:reservas@inlimahotel.com
http://www.inlimahotel.com/
https://www.hotelimperiodonorte.com/


Rua 5 de Outubro nº 97, 4990-030 Ponte de Lima 

T +351 258 009 008 

reservas@hotelimperiodonorte.com 

www.hotelimperiodonorte.com 

Preço por quarto/noite (alojamento e pequeno-almoço) 

            Single: € 40 

            Duplo: € 50 

*Pequeno-almoço buffet, estacionamento privativo exterior ou garagem fechada (mediante disponibilidade) e Wi-Fi 

gratuitos. 

Ao fazerem a consulta de reserva, as pessoas deverão referir a sua participação no “II Simpósio Ibérico de 

Engenharia Hortícola (SIbEH2020)” que decorrerá na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo (ESA-IPVC), nos dias 4 a 6 de março de 2020.  
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