Gilpin Lake House
Gilpin Hotel & Lake House, Reino Unido, Windermere

Exclusivo no mundo todo:
Todo o lazer de um parque de 40
hectares com um lago particular, o
jetty spa, tratamentos de haloterapia
e jacuzzi externa.
Com a hos pitalidade que reina na família
Cunliffe, o Gilpin es banja s eu encanto
natural em um lugar extraordinário: o
parque nacional do Lake Dis trict. Deixe
s ua bagagem nas modernas s uítes –
algumas com um jardim privado e um
jacuzzi de madeira de cedro a céu aberto –
o em uma das s eis s uítes Lake Hous e à
beira de um lago privado com SPA.
Abandone-s e aos prazeres em um lugar
excepcional, entre relaxantes tratamentos
corporais e revigorantes atividades
des portivas .

INFORMAÇÕES E RESERVAS

+44 (0)1539 488818
ENDEREÇO DA MANSÃO

Gilpin Lake House
Gilpin Hotel & Lake House
Crook Road
LA23 3NE The Lake District
ENDEREÇO DAS INSTALAÇÕES
DE RECEPÇÃO

Gilpin Lake House
Crook Road
LA23 3NE The Lake District
ENDEREÇO DO
ESTABELECIMENTO

Gilpin Hotel & Lake House
Membro da Relais & Châteaux
desde 2006
Crook Road
LA23 3NE The Lake District
Tél : +44 (0)1539 488818
Fax :
*Custo de uma chamada local

COMO CHEGAR

Direção
Desde o Norte o desde o Sul, sair
da M 6 na saída 36. Tomar A 590/A
591 até a rotunda ao norte de of
Kendal. Logo B 5284.
Aeroportos
Manchester (Intl) 140 km
Estação de trens
Windermere 2 km
COORDENADAS GPS

54° 20' 48.00012" N
-2° 53' 21.984" W

SUA VILA

Capacidade de acolhida :

12 adultos + 2
crianças
Children allowed
(somente a partir dos
12 anos)

Total de quartos :

6

Tamanho total da mansão (m²) :

600

Número de suítes :

7

Acessível para pessoas portadoras de
deficiência física :

Não

REFEIÇÕES

Z ona noite/dia em espaço aberto :

Não

Vila duplex :

Sim

Acessível para pessoas portadoras de
deficiência física :

Não

Permitidos animais de estimação :

Não

Chef :

Sim

Sommelier :

Sim

Café da manhã na mansão :

Sim

Jantar na mansão com pratos do menu do
restaurante :

Sim

Diária para cães :

Não

Possibilidade de entrega de comida para
viagem :

Não

Animais de pessoas com deficiência física
permitidos :

Não

Possibilidade de jantar no restaurante
gastronômico

Sim

Cobrança para animais de pessoas com
deficiência física :

Não

Refeições para crianças disponíveis

Sim

mansão para fumantes :

Não

DENTRO DA MANSÃO

Linda casa em três níveis, com seis suítes magníficas, uma grande sala de
estar com lareira, sala de jantar colada à natureza, mas com a vantagem
de estar no interior (vidraçarias em três lados, com vistas para um bosque
na mata), bar, piscina inte
Tamanho total da mansão (m²) :

600

Número de dormitórios privados :

6

Número de suítes :

6

Número máximo de convidados (adultos e
crianças) :

14

Children allowed (somente a partir dos 12
anos) :

Sim

Gratuito para crianças

Não

Berço :

Não

Cama extra para criança :

100.00

INTERIOR DO QUARTO MESTRE

DENTRO DOS QUARTOS DOS HÓSPEDES/DAS CRIANÇAS

Simplesmente maravilhosa. A Suíte Harriet dispõe de 7,6 metros de
vidraçarias do chão até o teto com vistas para o lago e a floresta
circundante. Em qualquer época do ano não há nada mais agradável do
que se deitar nas poltronas para observar a n

Todas os cômodos são salas e quartos abertos projetados por
desenhadores de interiores, com vistas espetaculares, TV de tela plana,
DVD, bandejas de chá e café. Suíte Gertie: vistas magníficas sobre o vale
até a Baía de Morecambe e das hortinhas

Tamanho do quarto (em m²) :

46

Número de quartos de convidados (além da
principal) :

4

Ocupação máxima :

2
Quarto 1 :

35 m² - 2 Pessoa(s)

Número de camas :

1
Quarto 2 :

32 m² - 2 Pessoa(s)

Tamanho das camas :

King/Twin
Quarto 3 :

48 m² - 2 Pessoa(s)

Leito com dossel :

Não
Quarto 4 :

43 m² - 2 Pessoa(s)

Closet :

Não
Quarto 5 :

49 m² - 2 Pessoa(s)

Banheiro privado :

Sim

Ar Condicionado :

Não

Ventiladores :

Não

Televisão :

Sim

FACILIDADES DE ACOMODAÇÕES

Sofá-cama :

Não

Área isolada para dormir :

Não

COZINHA

ARTIGOS DE BOAS-VINDAS

A casa se beneficia do serviço completo de hotel.

A casa se beneficia do serviço completo de hotel.

Fogão :

Não

Exaustor :

Não

Forno :

Não

Micro-ondas :

Não

Geladeira :

Não

Máquina de gelo :

Não

Máquina de café :

Não

Chaleira :

Não

Pia :

Não

Lava-louça :

Não

Esfregões, panos :

Não

Pratos, copos, xícaras, talheres :

Não

Armário climatizado para vinhos :

Não

Mesa de jantar :

Não

Número de cadeiras :

SERVIÇO E LAVANDERIA

ENTRADA E SALA DE ESTAR

Serviço de lavanderia mediante solicitação, exceto lavagem a seco que
está disponível somente como um serviço externo. Todos os serviços
abaixo implicam cobranças extras.

Entrada privativa :

Sim

Interfone :

Sim

Telefone direto :

Sim

Ar refrigerado nas áreas principais :

Não

Ventiladores :

Não

Acesso à internet de alta velocidade :

Não

Conexão a internet sem fio :

Sim

Computador :

Não

Dock Station para iPod :

Sim

Leitor de CD :

Sim

Biblioteca de CD :

Não

Concertos diários (incluído no preço) :

Não

Frequência (caso não seja cotidiano) :
Limpeza diária da cozinha (incluída no preço) : Não
Mordomo :

Sim

Assistente pessoal para compras (personal
shopper) :

Não

Serviço de quartos /Room service :

Sim

Babá :

Não

Lençóis e toalhas fornecidos :

Sim

Serviço de hotel normal :

Sim

Toalhas de piscina :

Sim

Tábua de passar :

Sim

Ferro de passar :

Sim

Serviço de limpeza a seco :

Não

Leitor de DVD :

Sim

Número de suítes :

6

Biblioteca de DVD :

Não

Banheira :

Não

Televisão :

Sim

Chuveiro independente :

Sim

Jogos de tabuleiro para adultos e/ou crianças : Sim

Sanitários independentes :

Não

Biblioteca e/ou livros para crianças :

Sim

Jacuzzi :

Sim

Minibar :

Não

Chuveiro de hidromassagem :

Não

Cofre :

Sim

Chinelo :

Sim

Tomadas internacionais

Não

Roupões :

Sim

Lareira :

Não

Roupões para crianças :

Não

Possibilidade de acender fogo :

Sim

Secador de cabelo :

Sim

Tipo de fonte :

wood

Artigos de higiene pessoal :

Sim

BANHEIRO PRIVADO

FACILIDADES PARA DEFICIENTES FÍSICOS

Todas as suítes da Lake House possuem banheiros completos (dois
dormitórios têm apenas ducha) e oferecem luxuosas amenities.

Quartos accessíveis :

Não

Banheiros acessíveis :

Não

Toaletes acessíveis :

Não

Telefones adaptados :

Não

Áreas comunes aptas para pessoas
portadoras de deficiência :

Não

Estacionamento para pessoas portadoras de
deficiência :

Não

ESPAÇOS AO AR LIVRE

A casa está localizada em um terreno particular de 40 hectares com um lago
de quase 2 hectares, uma floresta madura, pântanos, campos, lagoas,
hortinhas e o Círculo do Druida. O lago tem um barco vitoriano, é o refúgio de
uma grande variedade de patos selvagens, as manjedouras de pássaros são
abundantes e é possível identificar aves selvagens na floresta circundante
bem como esquilos vermelhos. À meia hora de caminhada no campo, fica o
mirante, que oferece uma vista panorâmica de 360° do Lake District, que
inclui os maciços montanhosos de Coniston ao longe e os Langdales onde
muitas vezes podem se ver veados selvagens e aves de rapina. Fora da área
há muitas estradas secundárias e trilhas para explorar o magnífico Parque
Nacional, perfeitas para caminhadas, para andar de bicicleta ou a cavalo.
Jardim privativo :

Sim

Varanda :

Não

Sacada :

Não

Vista :

lac

Piscina privativa :

Sim

Chuveiro ao ar livre :

Não

Toalha de praia :

Sim

Jardim de inverno :

Não

Salão exterior :

Sim

Churrasqueira ou grelha :

Sim

Playground para crianças :

Não

Praia privativa :

Não

Acesso direto a praia privada :

Não

Estacionamento privativo :

Sim

POLÍTICA DE RESERVAS

Estadia mínima :

2

Horário do check-in :

14:00

Horário do check-out :

11:00

Garantia :

Uma caução
reembolsável é
solicitada na data do
vencimento do prépagamento total de £
1000. Ela será
reembolsada após a
estadia, se nenhum
dano for encontrado.
Um sinal de 50% da
taxa de privatização
pela duração da
estadia é solicitado no
momento da
confirmação da sua
reserva, que deve ser
feita no prazo de 10
dias após a emissão do
formulário de pedido de
reserva provisória. Em
caso de cancelamento,
o sinal não é
reembolsável, salvo se
conseguirmos revender
os serviços cancelados
em sua totalidade a
outro cliente para uma
reserva correspondente
e a um preço similar.

Política de cancelamento :

Em caso de
cancelamento, o sinal
não é reembolsável,
salvo se conseguirmos
revender os serviços
cancelados em sua
totalidade a outro
cliente para uma
reserva correspondente
e a um preço similar.

