
2020
SHORT BREAKS

1 dia é bom, 
2 dias é ótimo, 
3 nunca é demais!

Delegação de CASTELO BRANCO
Av. Nuno Álvares, 30
6000-083 Castelo Branco
GPS 39.8220031, -7.491829
T (+351) 272 330 339
E geral@turismodocentro.pt

Delegação de COIMBRA
Av. Afonso Henriques, 132
3000-009 Coimbra
GPS 40.212326, -8.412444
T (+351) 239 488 120
E geral@turismodocentro.pt

Delegação de LEIRIA | FÁTIMA | TOMAR
Jardim Luis de Camões
2400-172 Leiria
GPS 39.743882, -8.806261
T (+351) 244 848 771
E geral@turismodocentro.pt

Delegação do OESTE
R. Direita, 87
2511-909 Óbidos
GPS 39.361468, -7.505117
T (+351) 262 955 060
E geral@turismodocentro.pt

Delegação da SERRA DA ESTRELA
Covilhã
Av. Frei Heitor Pinto
6200-113 Covilhã
GPS 40.283955, -7.755967
T (+351) 275 319 560
E geral@turismodocentro.pt

Guarda
Pç Luis Vaz de Camões, 21
6300-021 Guarda
GPS 40.458253, -7.755967
T (+351) 271 205 530
E geral@turismodocentro.pt

Delegação de VISEU | DÃO LAFÕES
Adro da Sé
3500-195 Viseu
GPS 40.6602648, -7.913559
T (+351) 232 420 950
E geral@turismodocentro.pt

TURISMO CENTRO DE PORTUGAL
Sede/Delegação RIA DE AVEIRO
R, João Mendonça, 8
3800-200 Aveiro
GPS 40.641629, -8.654369
T (+351) 234 420 760
E geral@turismodocentro.pt
https://turismodocentro.pt

turismodocentro
centroportugal



Como chegar 
à região

Situada no centro do País, a região dista  

a uma hora de Lisboa e duas do Porto,  

com fácil acesso rodoviário através da 

A1, A8, A13, A13-1, A15, A17, A19, A23, 

IP6, IC2, IC3, IC8 e IC9, para conhecer ou 

revisitar os concelhos que dão corpo a esta 

espantosa multiplicidade de cores, sons, 

aromas e sabores.

Porto

Aveiro

Lisboa

Faro

Viseu

Castelo
Branco

Nazaré

Óbidos

Figueira
da Foz

Leiria

Fátima
Tomar

Guarda

A3

A7 IP4

IP2

IP2

IP2

IP3

A2 4

A2 5

A17

A23

A23

A14

A13-1

A15

A4

A1

A8

A1

A6

A2

A2 2

A13

Coimbra

FAÇA AQUI O PLANO DA SUA VIAGEM

Castelo Branco
Idanha-a-Nova
Oleiros
Penamacor
Proença-a-Nova
Vila Velha de Ródão

Abrantes 
Alcanena 
Constância 
Entroncamento
Ferreira do Zêzere 
Mação 
Ourém 
Sardoal
Sertã 
Tomar 
Torres Novas
Vila de Rei 
Vila Nova da Barquinha 

Alcobaça 
Alenquer 
Arruda dos Vinhos 
Bombarral 
Cadaval 
Caldas da Rainha 
Lourinhã 
Nazaré 
Óbidos 
Peniche
Sobral de Monte Agraço 
Torres Vedras

Arganil, 
Cantanhede 
Coimbra 
Condeixa-a-Nova 
Figueira da Foz 
Góis 
Lousã 
Mealhada 
Mira 
Miranda do Corvo 
Montemor-o-Velho 
Mortágua 
Oliveira do Hospital
Pampilhosa da Serra 
Penacova 
Penela
Soure
Tábua
Vila Nova de Poiares

Alvaiázere 
Ansião 
Batalha 
Castanheira de Pera 
Figueiró dos Vinhos 
Leiria
Marinha Grande 
Pedrógão Grande 
Pombal 
Porto de Mós

Águeda
Albergaria-a-Velha 
Anadia 
Aveiro 
Estarreja 
Ílhavo 
Murtosa 
Oliveira do Bairro 
Ovar 
Sever do Vouga 
Vagos

Aguiar da Beira
Carregal do Sal
Castro Daire
Mangualde
Nelas
Oliveira de Frades
Penalva do Castelo
Santa Comba Dão
São Pedro do Sul 
Sátão
Tondela
Vila Nova de Paiva
Viseu
Vouzela

Almeida
Belmonte
Celorico da Beira
Covilhã
Figueira de Castelo 
Rodrigo
Fornos de Algodres
Fundão
Gouveia
Guarda
Manteigas
Mêda
Pinhel
Sabugal
Seia
Trancoso

Os programas, escapadinhas e promoções aqui apresentadas, são da responsabilidade das unidades hoteleiras 
promotoras e não dispensam confirmação das condições junto das mesmas.
Design e paginação: Designologia. Capa: TCP by Carlos de Figueiredo. Impressão: Artipol - Artes Gráficas. 
Tiragem: 4000 exemplares. Março 2020. DL 423608/17

Mais informações em https://turismodocentro.pt



1 dia é bom, 2 dias é ótimo, 3 nunca é demais.
 

Só no Centro encontra a emoção que procura.

Dias em que a praia encontra a neve.

Dias em que mil anos de história encontram  

os sabores de agora.

Dias contemplados num vale glaciar  

ou agitados numa cidade contemporânea.

 

Aqui, na maior e mais diversa região turística  

de Portugal, as boas experiências nunca acabam.

Por isso, se vier ao Centro, venha com tempo.

E quando partir, leve a vontade de voltar.

Esta é a marca de uma viagem pelos caminhos  

da nossa identidade.

Uma viagem que liga Portugal, que une  

o Atlântico à Europa, que aproxima  

o céu à montanha e ao azul do mar.

Esta é a nova marca do Turismo do Centro.

A marca do turismo da diversidade.
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RESERVAS meliacastelobranco@meliaportugal.com
Validade: 1 abril a 29 de dezembro 2020, com exceção de Páscoa e Natal

Situado no alto de uma bonita colina, no centro da cidade e junto 
ao castelo, o Melia Castelo Branco oferece uma magnifica vista 
panorâmica sobre a Cidade de Castelo Branco e arredores.  De fácil 
acesso através das saídas da A23 e próximo das aldeias históricas de 
Monsanto, Idanha e Penha Garcia. 

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites de alojamento
 ≈ Pequeno almoço buffet 
 ≈ Jantar buffet com bebidas incluidas*nos dois dias
 ≈ Acesso gratuito ao health-club do hotel (piscina interior aquecida, 
jacúzi, sauna, banho turco e ginásio),

 ≈ Estacionamento privativo gratuito
 ≈ Internet wireless grátis

2 noites

105€
1 pessoa

Escapadinha na Beira Baixa

RESERVAS www.hotelrainhadamelia.pt/lazer/dois-dias-de-cultura
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020 

O Hotel Rainha D. Amélia, Arts & Leisure é o único hotel localizado 
no centro da cidade de Castelo Branco, próximo da zona Histórica 
e no coração da principal zona Comercial. Recentemente renovado 
e decorado, conta com 64 quartos confortáveis, insonorizados e 
totalmente equipados: ar condicionado, mini bar, rádio, TV satélite, 
cofre de segurança, casa de banho privativa e secador. Restaurante 
‘Varanda Real’, com as principais especialidades da região. Bar 
‘Dinastia’. Espaço lounge e parque infantil, no exterior. Acesso wi-fi 
gratuito nos quartos e nas zonas públicas e estacionamento gratuito.
O PROGRAMA INCLUI: 
1º dia ≈ Boas-vindas à chegada ao Hotel Rainha D. Amélia, Arts & 
Leisure ≈ Jantar no restaurante Varanda Real ≈ Ementa turística* ≈ 
Dormida
2º dia ≈ Pequeno-almoço buffet servido no restaurante “Varanda 
Real” ≈ Manhã: Visita ao Museu Cargaleiro** e ao Centro de Cultura 
Contemporânea** ≈ Tarde: Visita ao Museu Francisco Tavares Proença 
Júnior e Jardim do Paço Episcopal ** ≈ Jantar no Restaurante Varanda 
Real ≈ Ementa turística* ≈ Dormida
3º dia ≈ Pequeno-almoço buffet servido no restaurante “Varanda 
Real” ≈ Saída - Late check-out (mediante disponibilidade do hotel)
*(Covert + Sopa + Prato de Peixe ou Carne + Sobremesa + Vinho da Região, Água e Café)

**Encerra à segunda-feira

2 noites

193€
2 pessoas

2 noites

141€
1 pessoa

Dois Dias de Cultura 
em Castelo Branco

Castelo Branco
Melia Castelo Branco ****
www.meliacastelobranco.com

Rua da Piscina s/n
6000-776 Castelo Branco
T (+351) 272 349 280
meliacastelobranco@meliaportugal.com

Castelo Branco
Hotel Rainha D. Amélia,  
Arts & Leisure ****
www.hotelrainhadamelia.pt

Rua Santiago, 15 
6000-179 Castelo Branco
T (+351) 272 348 800
geral@hotelrainhadamelia.pt
GPS: N39º49’14.9’’, W007º29’48.2’’

Beira Baixa

Geopark 
Naturtejo

Monumento Natural 
de Portas de Ródão

Centro de Cultura 
Contemporânea 
de Castelo Branco
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NÃO SE ESQUEÇA: ao reservar indique o código da promoção

RESERVAS Central de Reservas: 808 203 883 | 808 100 030
T (+351) 277 390 070
COD:  SB2020-STIAGO
Validade: * Época Baixa: novembro e dezembro; **Época média: abril, maio e 

outubro; ***Época Alta: junho, julho, agosto e setembro 2020

Situado no coração da Beira Baixa, no concelho de Penamacor, por 
entre serras e paisagens verdejantes, é o ponto ideal para recuperar 
energias, relaxar e respirar ar puro. Hotel tem ao seu dispor 99 
quartos, dos quais twin e duplos com cama de casal, 2 quartos 
com acessibilidade reduzida, 2 quartos comunicantes, ideais para 
famílias, 2 suites presidenciais e 6 Suites Juniores. Conta com Room 
Service – 24h; Staff Multilingue; Internet Wi-Fi Gratuita; Lavandaria; 
Parque de Estacionamento gratuito ; diversas salas multiusos com 
equipamentos multimédia ideais para congressos e eventos; bar, 
restaurante, Piscina Interior; Balneário termal, SPA e ginásio.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em quarto duplo
 ≈ Pequeno almoço
 ≈ 2 jantares por pessoa

época alta***

102,5€
pessoa/

quarto duplo

época média**

95€
pessoa/

quarto duplo

época baixa*

87,5€
pessoa/

quarto duplo

3 dias / 2 noites

RESERVAS reservas@imperiodorei.pt | T (+351) 272 341 720
COD:  TCP2020
Validade: todo o ano 2020, com exceção de Carnaval, Páscoa, Natal e Passagem de 

Ano. Sujeito à disponibilidade no momento da reserva. 

O Hotel Império do Rei está instalado num edifício emblemático, 
que está localizado no centro histórico da cidade de Castelo Branco, 
junto à Sé. Os quartos do Hotel são temáticos e a decoração é 
inspirada nas tradições e cultura da Beira Baixa, podendo encontrar 
pormenores típicos como os cestos de verga, mantas de ourelos, os 
adufes e marafonas. O Hotel é um excelente ponto de partida para 
explorar a cidade de Castelo Branco, as aldeias de Monsanto, Idanha-
a-Velha ou as Portas de Ródão no Geopark Naturtejo e ter uma 
experiência naturalmente beirã!

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em quarto duplo temático
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno-Almoço Buffet com produtos regionais
 ≈ Bebida de Boas-Vindas
 ≈ 2 Entradas para o Jardim do Paço Episcopal
 ≈ 2 Bilhetes para um Passeio de Barco no Rio Tejo, com visita ao
Monumento Natural Nacional das Portas de Ródão

 ≈ Cesto com Produtos Regionais
 ≈ Late Check-out (mediante disponibilidade)

2 noites

130€
2 pessoas

Descobrir Castelo Branco 
em 3 dias, 2 noites

RESERVAS geral@refugiodoraposo.pt) | T (+351) 914 655 063
COD: R2020
Validade: abril exceto 11, 12 e 13; maio exceto 1, 2 e 3; junho exceto 10, 11, 12 e 13; 

outubro exceto dias 3, 4 e 5; novembro excepto 28, 29, 30; Dezembro exceto 1, 6, 7, 

8, 25, 26, 27 e 31

Situado na aldeia de Casalinho da Ribeira, concelho de Proença-a-
Nova, trata-se de uma forma de libertação em jeito de 4 casas de 
xisto, sendo que 3 localizam-se na própria aldeia (T1, T2 e T3 – todas 
com sofá cama) e uma outra a cerca de 1 Km de aldeia, rodeada por 
400 oliveiras e junto à Ribeira do Alvito.
As 3 casas da aldeia homenageiam o céu nocturno divinal que se 
pode contemplar na zona; tem o nome das 3 estrelas que compõem 
o popularmente conhecido como “Triângulo do Verão” – Altair 
(T1), Vega (T2) e Deneb (T3). Piscina, miradouros em patamares 
paisagísticos, uma antiga adega restaurada, TV cabo (via satélite), 
wireless, biblioteca, bicicletas e jogos de tabuleiro são algumas 
das possibilidades que o Refúgio do Raposo coloca à disposição de 
quem o visita numa região conhecida por deslumbrantes praias 
fluviais, a saborosa gastronomia, a possibilidade de saltos da 
paraquedas (Aeródromo das Moitas) e escaladas, percursos pedestres 
certificados, o Centro Ciência Viva da Floresta, os vários miradouros 
do GeoPark Naturtejo, geomonumentos nas Portas do Almourão e 
Serra das Corgas e das Talhadas e uma notável geo e biodiversidade a
que se juntam também tesouros arqueológicos e militares.

-10%

RESERVAS T (+351) 927 183 165
COD: TCP2020
Validade: Validade: 1 abril a 20 dezembro 2020, com exceção de feriados, épocas 

festivas e Agosto. Sujeito à disponibilidade.

Situado a 10 minutos de Castelo Branco, esta típica casa de campo é 
composta por quartos duplos e familiares. Todos com casa de banho 
exclusiva, TV de ecrã plano e ar condicionado. Diariamente é servido 
um pequeno almoço buffet, com produtos caseiros e regionais. No r/
chão, existe uma cozinha comum, onde os hóspedes podem usufruir 
de alguns utensílios. Um lugar mágico, pela serenidade e paisagem. 
Ideal para casais e famílias. Dentro da propriedade, é possível 
observar os animais da quinta, passear às Sepulturas e ao Apiário 
Medievais.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 Noites em quarto Duplo ou quarto Familiar
 ≈ 2 ou 4 pessoas
 ≈ Pequeno-almoço
 ≈ Estacionamento gratuito no local

2 noites

180€
4 pessoas

quarto familiar

2 noites

95€
2 pessoas

quarto duplo

Escapadinha no campo

Castelo Branco
Monte da Fonte Santa de São Luís
Casa de Campo
www.fontesantasluis.com

Caminho Municipal 1264 | Estrada da Fonte Santa
6000-461 Castelo Branco
T (+351) 927 183 165
geral@fontesantasluis.com
GPS: 39.850805,-7.408267

Proença-a-Nova
Casa da Ribeira
Refúgio do Raposo Agroturismo
www.refugiodoraposo.pt

Rua Principal, S/N
6150-115 Montes da Senhora
T (+351) 914 655 063 | 274 010 423 
geral@refugiodoraposo.pt
GPS: 39.781185, -7.762570

Castelo Branco
Hotel Império do Rei **
www.imperiodorei.pt

Rua dos Prazeres, 20
6000-209 Castelo Branco
T (+351) 272 341 720 | 962 431 456
reservas@imperiodorei.pt 
GPS: 39º 49’33’’ N | 7º 29’26’’ W

Penamacor
Palace Hotel & Spa  
Termas de São Tiago ****
www.termasdesaotiago.com

Quinta do Cafalado
6090-543 Penamacor
T (+351) 277 390 070
hoteltermasdesaotiago@gmail.com
GPS: 40.161779, -7.173319
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NÃO SE ESQUEÇA: ao reservar indique o código da promoção

RESERVAS geral@refugiodoraposo.pt
T(+351) 914 655 063 | 274 010 423
Validade: abril com exceção de 11 a 13, maio com exceção de 1 a 3, junho com 

exceção de 10 a 13, outubro, com exceção de 3 a 5, novembro com exceção de 28 a 

30 dezembro com exceção de 1, 6, 7, 8, 25, 26, 27 e 31

Proença-a-Nova
Casa Deneb/Refúgio do Raposo
Casa de Campo
www.refugiodoraposo.pt

Rua Principal, S/N
150-115 Montes da Senhora
T (+351) 914 655 063 | 274 010 423
geral@refugiodoraposo.p
GPS: 39.781185, -7.762570

O Refúgio do Raposo é uma aliança e uma homenagem. A aliança 
entre o Céu e a Terra, o Cosmos e o Homem.
Situado na aldeia de Casalinho da Ribeira, concelho de Proença-
a-Nova, trata-se de uma forma de libertação em jeito de duas 
casas de xisto, uma na aldeia - Casa Deneb ( T3 com sofá cama), 
e outra, Casa da Ribeira ( T1 ) a cerca de 1 Km de aldeia, rodeada 
por 400 oliveiras e junto à Ribeira do Alvito. As casas da aldeia 
homenageiam o céu nocturno divinal que se pode contemplar na 
zona; tem o nome das 3 estrelas que compõem o popularmente 
conhecido como “Triângulo do Verão” – Altair (T1), Vega (T2) e 
Deneb (T3). Piscina, miradouros em patamares paisagísticos, uma 
antiga adega restaurada, TV cabo (via satélite), wireless, biblioteca, 
bicicletas e jogos de tabuleiro são algumas das possibilidades que 
o Refúgio do Raposo coloca à disposição de quem o visita numa 
região conhecida por deslumbrantes praias fluviais, a saborosa 
gastronomia, a possibilidade de saltos da paraquedas (Aeródromo 
das Moitas) e escaladas, percursos pedestres certificados, o Centro 
Ciência Viva da Floresta, os vários miradouros do GeoPark Naturtejo, 
geomonumentos nas Portas do Almourão e Serra das Corgas e 
das Talhadas e uma notável geo e biodiversidade a que se juntam 
também tesouros arqueológicos e militares.

1 noite

-10%
sobre tarifa 

balcão

Programa

RESERVAS casadosxares@gmail.com | T (+351) 969 826 027
Validade: 2 abril a 18 dezembro 2020

Situado no Couto dos Correias, freguesia do Rosmaninhal e Concelho 
de Idanha a Nova. Em pleno Parque Natural do Tejo Internacional  
e Geopark Naturtejo. A Casa, com 6 quartos (2 deles numa casa  
que pode ser alugada em exclusivo para 6 pessoas e com sala 
kitchenette para que possa confecionar a sua refeição) todos com 
amenities, ar condicionado e televisão led. Com piscina de água 
salgada, bar e esplanada. Jogos de mesa e setas. Pode degustar 
produtos locais, regionais  e biológicos. Excelente para caminhadas, 
passeios de bicicleta, observação de aves, de estrelas e com 
paisagens magníficas. A GR29, Rota dos Veados passa-nos à porta. 
Preparados para receber ciclistas. Para todos os que pretendem estar 
num local calmo e em perfeita harmonia com a natureza. Aceitamos 
animais.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em quarto familiar
 ≈ Até 4 pessoas
 ≈ Pequeno almoço
 ≈ 2 jantares
 ≈ Degustaçao produtos biológicos da região
 ≈ Passeio de charrete

2 noites

350€
até 4 pessoas

quarto familiar

De charrete em família 

RESERVAS www.casasdavilla.com
COD: AH 2020
Validade: fevereiro e abril 2020, com exceção de feriados

Casas recuperadas no coração da Aldeia de Monsanto, seguindo a 
traça existente dos tempos passados, com o conforto e qualidade 
actuais.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 ou mais noites
 ≈ de 2ª a 6ª feira 

1 ou mais noites

-15%

RESERVAS info@xistosentido.pt
T(+351) 968 887 857 | 965 632 425
Validade: todo o ano 2020

Localizado na “aldeia do xisto” de Martim Branco, a 22 km de Castelo 
Branco, o TER Xisto Sentido é constituído por quatro tradicionais 
casas de xisto, cuidadosamente recuperadas de modo a manter a 
traça original. Toda a unidade, restaurante, bar, Espaço Memória, 
zona envolvente apelam ao …”seu regresso às origens”.
As casas alecrim, amores-perfeitos, rosmaninho e alfazema, têm 
um quarto com entrada privada, dispõem de cama de casal, ar 
condicionado, salamandra, TV e casa de banho privativa. 
O restaurante Bem-Me-Quer funciona por marcação, poderá 
saborear a gastronomia local, recorrendo a produtos biológicos.
Um revigorante pequeno-almoço com produtos caseiros é servido 
pela manhã.
Natureza – Atividades agrícolas – Percursos pedestres – BTT

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 ou 3 noites em quarto duplo
 ≈ Pequeno almoço
 ≈ Atividade

3 noites

-15%
sobre tarifa

quarto duplo

2 noites

-10%
sobre tarifa

quarto duplo

Estadia e atividade

Idanha-a-Nova
Casa dos Xarês Casa de Campo

 casadosxares 

Couto dos Correias
6060-401 Rosmaninhal
T (+351) 969 826 027
casadosxares@gmail.com
GPS: 39.723335.N-7.191497.W

Idanha-a-Nova
Casas da Villa Monsanto
Casa de Campo
www.casasdavilla.com

Estrada Municipal, 367 | Valado
6060-094 Monsanto
T (+351) 960 281 677
geral@casasdavilla.com
GPS: 40º 02’ 18  N , 7º  06’52  O

Castelo Branco
Xisto Sentido Casa de Campo
www.xistosentido.pt

Rua da Bica - Martim Branco
6000-003 Almaceda | Martim Branco
T (+351) 968 887 857
info@xistosentido.pt
GPS: 39.945605, -7.624920
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RESERVAS reservas@casadoadrohotel.pt
T (+351) 249 361 397 | 969 192 211
COD: ESCAPADINHACAH
Validade: 1 abril a 15 dezembro 2020. Sujeito a disponibilidade 

Em pleno centro da vila de Ferreira do Zêzere, junto à igreja matriz, 
encontra este edifício histórico transformado em Boutique Hotel. 
Em 1776 era um palacete dos irmãos Ribeiro da Mota, inquisidores 
em Goa, hoje é um hotel da vila, de estilo moderno inconfundível. 
É composto por 42 quartos twin e duplos e 2 quartos para pessoas 
com mobilidade reduzida. Conta ainda com uma piscina exterior, 
internet gratuita, bar com lareira, e restaurante. Tudo para que nada 
lhe falte e permita desfrutar de uma fantástica estadia!
A Casa do Adro Hotel pode organizar passeios a cavalo, passeios 
de barco, prática de wakeboard e actividades de canoagem para 
refrescar os dias mais quentes como, também, dispensar-lhe a 
espaçosa sala multiusos para uma variedade de eventos, mediante 
um custo adicional. O hotel está proximo do Lago Azul, da bonita 
Aldeia de Dornes, da Sertã, de Tomar e Leiria. Lisboa está a 1 hora e 
45 minutos de carro. 

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite em quarto duplo
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno Almoço
 ≈ Acesso livre à piscina exterior, salão de jogos e ginásio

1 noite

-10%
sobre melhor 
tarifa do site

RESERVAS geral@apartamentosdolago.com | T (+351) 249 360 050
COD: TURISMO DO CENTRO
Validade: todo o ano com exceção dos meses de julho, agosto e datas de férias (Pás-

coa, Natal, Reveillon, Golegã, Fátima etc) assim como feriados e pontes

Localizados no Lago Azul, em Ferreira do Zêzere, com uma vista 
deslumbrante sobre a Albufeira de Castelo de Bode, os apartamentos 
oferecem uma oportunidade única para desfrutar de momentos de 
tranquilidade através da paisagem idílica que apresentam, sendo 
também o local perfeito para praticar desportos náuticos e viver em 
comunhão com a Natureza.
Nos Apartamentos do Lago somos amigos dos animais. Aceitamos 
animais de porte médio, por um valor adicional, ficando à 
responsabilidade dos donos qualquer dano causado pelos mesmos.
Os apartamentos estão localizados num local maravilhoso e 
relaxante, com vista para o Lago Azul e rodeado pelas montanhas, 
perfeito para viajantes que estão à procura de um local para desfrutar 
da paz, e harmonia sempre envolvidos pela beleza da natureza.

3 ou mais noites

-15%
2 noites

-10%
1 noite

-5%
Turismo do Centro Escapadinha à Vila  

de Ferreira do Zêzere

Ferreira do Zêzere
Apartamentos do Lago ****
www.apartamentosdolago.com

Estrada do Lago Azul
2240-322 Ferreira do Zêzere
T (+351) 249 360 050
geral@apartamentosdolago.com
GPS: 39.667672, -8.233067

Ferreira do Zêzere
Casa do Adro Hotel ****
www.casadoadrohotel.pt

Rua Dr. António Baião, 13
2240-347 Ferreira do Zêzere
T (+351) 249 361 397 | 969 192 211
geral@casadoadrohotel.pt

Médio Tejo

Wakeboard na Barragem  
de Castelo de Bode

Fátima

Convento de Cristo
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RESERVAS reservas@hotelfatima.com | T (+351) 249 530 760
COD: TCP_PROMO2020
Validade: 1 abril a 30 dezembro 2020 comexceção de 10 a 14 maio; 10 a 14 

setembro; 10 a 14  outubro e 24 dezembro

O Hotel Fátima, oficialmente classificado com 4 estrelasé o que está 
mais próximo do Santuário, Capelinha das Aparições e Basílica da 
Santíssima Trindade.
Temos 117 Alojamentos, todos renovados recentemente, equipados 
com telefone, ar condicionado, televisão, mini-bar, cofre e secador.
Dispomos de 9 salas multiusos, permitindo a realização de 
banquetes, conferências, seminários, exposições, etc. Temos 2 
parques privativos, garagem, Business center e wifi gratuito em todo 
o hotel.
O restaurante com um serviço “a la carte”, reúne a alta qualidade 
de bem servir e a tradição da boa mesa portuguesa que há muito 
caracteriza o restaurante do Hotel. 

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1, 2 ou 3 noites
 ≈ Quarto individual ou duplo
 ≈ Pequeno almoço buffet

3 noites

-15€
sobre tarifa 

em vigor

2 noites

-10€
sobre tarifa 

em vigor

1 noite

-5€
sobre tarifa 

em vigor

TCP Promo 2020

RESERVAS https://estreladefatima.fatima-hotels.com
hef@fatima-hotels.com | T (+351) 249 531 150
COD: TCPFHG2020
Validade: de 11 março a 31 dezembro 2020, com exceção de 11 a 13 maio; de 11 

a 13 junho; de 11 a 13 julho; de 11 a 13 agosto; de 11 a 13 setembro; de 11 a 13 

outubro; 24, 25 e 31 dezembro. 

Fundado na década de 50 às portas do Santuário de Fátima, o 
Hotel Estrela de Fátima reabriu em 2019 totalmente remodelado. É 
provavelmente o Hotel com melhor localização em Fátima, bastando 
atravessar a rua para aceder ao recinto do Santuário. O seu design 
de interiores foi inspirado na região e transporta o visitante para uma 
tranquilidade singular. O Hotel oferece uma lindíssima esplanada 
onde os hóspedes descansam nos dias de calor. Além da esplanada, 
o Hotel disponibiliza um bar e um restaurante. Todas as refeições 
são servidas em regime de buffet, com apontamentos de culinária 
portuguesa. O hotel dispõe ainda de internet wireless, uma pequena 
biblioteca e estacionamento privativo.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite em quarto duplo standard
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno-almoço buffet
 ≈ Internet wireless
 ≈ Estacionamento privado
 ≈ Late check-out (mediante disponibilidade)
 ≈ 2 entradas para as Grutas da Moeda
 ≈ 2 entradas para o Museu de Leiria

1 noite

75€
quarto duplo

RESERVAS https://aureafatimahotel.fatima-hotels.com
ha@fatima-hotels.com | T (+351) 249 531 750
COD: TCPFHG2020
Validade: de 11 março a 31 dezembro 2020, com exceção de 11 a 13 maio; de 11 

a 13 junho; de 11 a 13 julho; de 11 a 13 agosto; de 11 a 13 setembro; de 11 a 13 

outubro; 24, 25 e 31 dezembro. 

Situado na principal avenida da cidade, o Aurea Fátima Hotel possui 
4 estrelas e uma excelente proximidade ao Santuário. Detentor de 
uma decoração elegante e requintada, visível em cada quarto assim 
como em todas as áreas comuns. Os quartos são acolhedores e 
confortáveis. Todos têm varanda. Os hóspedes poderão usufruir do 
ginásio e relaxar no SPA, usufruindo da sauna, banho turco e banheira 
de hidromassagem. O restaurante serve comida tradicional Portuguesa 
e iguarias inspiradas noutras culturas. O lounge bar proporciona uma 
vista privilegiada da cidade de Fátima. O hotel dispõe ainda de um 
Clube para crianças, um Business Center e de notáveis e espaçosas 
salas de reuniões e de congressos, devidamente equipadas.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite em quarto duplo
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno-almoço buffet
 ≈ Internet wireless
 ≈ Estacionamento privado
 ≈  Late check-out (mediante disponibilidade)
 ≈ 2 entradas para o Museu Interactivo O Milagre de Fátima
 ≈ 2 entradas para o Museu do Vinho de Alcobaça

1 noite

85€
quarto duplo

RESERVAS lagoazul@hoteldostemplarios.pt
T (+351) 249 361 445
COD: TURISMO DO CENTRO
Validade: todo o ano com excepção de julho, agosto e datas de férias (Páscoa, Natal, 

Reveillon, Golegã, Fátima etc) assim como feriados e pontes

Com uma excelente localização na maior albufeira do país,  
a Barragem Castelo de Bode proporciona um panorama 
deslumbrante onde poderá desfrutar de momentos de grande 
tranquilidade. O destino ideal para relaxar ou para se aventurar  
na prática de desportos náuticos.
Com uma paisagem idílica como pano de fundo, na Estalagem  
pode desfrutar da calma e serenidade de um lugar verdadeiramente 
relaxante, com uma beleza única onde se conjuga o rio Zêzere  
e a sua serra, com ar puro, boa energia e o som do silêncio que 
se quebra com o chilrear dos pássaros.

Turismo do Centro

Ourém
Hotel Fátima ****
www.hotelfatima.com

Rua João Paulo II, 241
2495-451 Fátima
T (+351) 249 530 760
reservas@hotelfatima.com

Ourém
Hotel Estrela de Fátima ****
https://estreladefatima.fatima-hotels.com

Rua Conego Formigão, 40
2495-417 Fátima
T (+351) 249 531 150
hef@fatima-hotels.com
GPS: 39°37’45.4”N 8°40’24.8”W

Ourém
Aurea Fatima Hotel  
Congress & Spa ****
https://aureafatimahotel.fatima-hotels.com

Avenida D. José Alves Correia da Silva, 279
2495-402 Fátima
T (+351) 249 531 750
ha@fatima-hotels.com
GPS: 39°37’55.5”N 8°40’51.7”W 

Ferreira do Zêzere
Estalagem Lago Azul ****
www.estalagemlagoazul.com

Estrada da Castanheira
2240-332 Ferreira do Zêzere
T (+351) 249 361 445
lagoazul@hoteldostemplarios.pt
GPS: 39.673955 N ,-8.231718 W

3 ou mais noites

-15%
2 noites

-10%
1 noite

-5%



1716 MÉDIO TEJO

Mais informações em https://turismodocentro.ptTurismo Centro Portugal Um país dentro do País.

NÃO SE ESQUEÇA: ao reservar indique o código da promoção

RESERVAS alcanena@eurosol.pt | T (+351) 249 887 300

COD: PRTCP20
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2020

A variedade paisagística da região assenta em duas vertentes 
distintas: a Serra (a norte) caracterizada pelas superfícies elevadas  
e agrestes das Serras de Aire e Candeeiros, e o Bairro (a sul),  
onde se estendem as planícies, as colinas baixas e as encostas.  
Aqui, encaixa-se a Bacia Hidrográfica do Rio Alviela, a mais 
importante nascente cársica do país.
Na região, não deixe de visitar: as Grutas (Grutas de Mira de Aire 
foram eleitas uma das sete maravilhas naturais de Portugal), o Polje 
de Minde, os miradouros naturais, a nascente do Rio Alviela, o parque 
natural da Serra de Aires e Candeeiros, o Santuário de Fátima, o 
museu da boneca, Carsoscópio/Geódromo, etc.  Encontra, para si, 
programas relacioandos com  turismo natureza, passeios pedestres, 
BTT, birdwatching, praias fluviais, vários desportos...

na 3ª noite

-50%
sobre melhor tarifa

Alcanena
Hotel Eurosol Alcanena ***
www.eurosol.pt

R. José Afonso
2380-092 Alcanena
T (+351) 249 887 300
alcanena@eurosol.pt
GPS: N +39º  27’ 23.10”  W -8º  40’ 3.07”

RESERVAS geral@hoteldostemplarios.pt | T (+351) 249 310 100
COD: TURISMO DO CENTRO
Validade: todo o ano 2020, com exceção dos meses de julho, agosto e datas de férias 

(Páscoa, Natal, Reveillon, Golegã, Fátima etc) assim como feriados e pontes

Estrategicamente situado no centro do país, o hotel é de fácil acesso 
pela A1 e A23, ficando apenas a 130 km de Lisboa, 190 km do Porto, 
80 km de Coimbra e 31 km de Fátima.
Ideal tanto para as famílias como para reuniões empresariais, no 
Hotel dos Templários pode desfrutar da vida como ela deve ser 
vivida. Aqui irá encontrar 167 quartos e 10 suites requintadamente 
decorados para lhe oferecer todo o conforto enquanto desfruta de 
momentos inesquecíveis. Temos também ao seu dispor 14 salas 
de reunião com as condições ideais para tornar os seus eventos 
sociais e profissionais num verdadeiro sucesso. Poderá igualmente 
saborear uma seleção de pratos gastronómicos, acompanhados da 
melhor seleção de vinhos locais, através de um serviço de excelência 
prestado de forma atenta e discreta.

Especial Bem-Estar Turismo do Centro

RESERVAS https://regina.fatima-hotels.com
hr@fatima-hotels.com | T (+351) 249 532 303
COD: TCPFHG2020
Validade: de 11 março a 31 dezembro 2020, com exceção de 11 a 13 maio; de 11 

a 13 junho; de 11 a 13 julho; de 11 a 13 agosto; de 11 a 13 setembro; de 11 a 13 

outubro; 24, 25 e 31 dezembro. 

RESERVAS info@steylerfatimahotel.pt | T (+351) 249 533 043
COD: SFHTC2020
Validade: 1 abril a 30 dezembro 2020, mediante disponibilidade, com exceção de 11 a 

15  maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e 9 a 26 de dezembro

O Hotel Regina é uma unidade de referência em Fátima que prima 
pela qualidade dos seus serviços, respirando-se um ambiente 
familiar e acolhedor. Ao entrar, o cliente é acolhido numa ampla e 
iluminada receção, e contígua a esta encontra-se o bar, a sala de 
estar e leitura e o restaurante. No restaurante pode degustar ótimas 
refeições, com um menu feito a pensar em si. Na sala de estar 
encontra o espaço adequado para ver televisão ou para manter a 
sua leitura em dia. Beneficia de um espaço acolhedor e simpático, 
contíguo ao bar onde pode usufruir de uma agradável bebida. 
Pratique a sua concentração e pontaria num jogo de snooker ou 
ténis de mesa; desfrute de uma bebida enquanto joga uma partida 
de cartas ou dominó.
O PROGRAMA INCLUI: 

 ≈ 1 noite em quarto duplo
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno-almoço buffet
 ≈ Internet wireless
 ≈ Estacionamento privado
 ≈ Late check-out (mediante disponibilidade)
 ≈ 2 entradas para o Museu de Cera de Fátima
 ≈ 2 entradas para o Museu Interactivo O Milagre de Fátima

Localizado a escassos metros de um dos mais importantes Santuários 
Marianos, o Steyler Fátima Hotel - Congress & Spa encontra-se 
provido de excelentes condições e serviços exclusivos como, por 
exemplo, o Steyler Spa, direcionado ao bem-estar físico e mental dos 
seus clientes que podem ali relaxar e usufruir de experiências únicas 
e memoráveis. Distinguindo-se pela sua versatilidade, o hotel oferece 
uma experiência única aos seus hóspedes.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite em quarto duplo
 ≈ Cestinho de boas vindas no quarto com produtos regionais
 ≈ Pequeno-almoço buffet
 ≈ Roupão e chinelos na suite
 ≈ Acesso a 1 Circuito Steyler Spa (120 minutos por pessoa)
 ≈ Desconto de 10% nas refeições no Restaurante

1 noite

75€
quarto duplo

1 noite

85€
quarto duplo

Tomar
Hotel dos Templários ****
www.hoteldostemplarios.com

Largo Candido dos Reis, 1
2300-326 Tomar
T (+351) 249 310 100
geral@hoteldostemplarios.pt
GPS: 39.606979 N,  -8.413311 W

Ourém
Hotel Regina ****
https://regina.fatima-hotels.com

Rua Conego Formigão, 12
2495-417 Fatima
T (+351) 249 532 303
hr@fatima-hotels.com
GPS: 39°37’42.6”N 8°40’29.2”W

Ourém
Steyler Fátima Hotel
Congress & Spa ****
www.steylerfatimahotel.pt

Praça Luís Kondor, 33
2495-409 Fátima
T (+351) 249 533 043
info@steylerfatimahotel.pt
GPS: N 39.631730; W -8.677276

3 ou mais noites

-15%
2 noites

-10%
1 noite

-5%
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RESERVAS https://coracaodefatima.fatima-hotels.com
hcf@fatima-hotels.com | T (+351) 249 531 433
COD: TCPFHG2020
Validade: de 11 março a 31 dezembro 2020, com exceção de 11 a 13 maio; de 11 

a 13 junho; de 11 a 13 julho; de 11 a 13 agosto; de 11 a 13 setembro; de 11 a 13 

outubro; 24, 25 e 31 dezembro. 

Hotel de natureza familiar, totalmente remodelado. Muito próximo 
do recinto do Santuário (100 metros), da Capelinha das Aparições e 
da nova Basílica da Santíssima Trindade. Dispõe de 47 confortáveis 
quartos, alguns com vista para o Santuário, um agradável 
restaurante, bar, sala de TV e de convívio, bem como uma garagem 
privativa. No nosso acolhedor restaurante pode saborear deliciosos 
pratos da cozinha portuguesa, degustar os magníficos sabores da 
região, ou apenas tomar uma refeição ligeira. Temos também à sua 
disposição um Business Corner, acesso à internet via wi-fi, tanto nos 
quartos como nas zonas públicas. Aliando-se a este conjunto vai 
encontrar a simpatia e a hospitalidade dos nossos serviços.
O PROGRAMA INCLUI: 

 ≈ 1 noite em quarto duplo
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno-almoço buffet
 ≈ Internet wireless
 ≈ Estacionamento privado
 ≈ Late check-out (mediante disponibilidade)
 ≈ 2 entradas para as Grutas de Mira de Aire
 ≈ 2 bilhetes para o Museu do Vinho de Alcobaça

1 noite

65€
quarto duplo

Ourém
Coração de Fátima Boutique 
Hotel ***
https://coracaodefatima.fatima-hotels.com

Rua Conego Formigão, 22
2495-417 Fátima 
T (+351) 249 531 433
hcf@fatima-hotels.com
GPS: 39°37’42.9”N 8°40’28.0”W

RESERVAS https://genesis.fatima-hotels.com
hg@fatima-hotels.com | T (+351) 249 532 550
COD: TCPFHG2020
Validade: de 11 março a 31 dezembro 2020, com exceção de 11 a 13 maio; de 11 

a 13 junho; de 11 a 13 julho; de 11 a 13 agosto; de 11 a 13 setembro; de 11 a 13 

outubro; 24, 25 e 31 dezembro. 

RESERVAS www.fatima-hotels.com
hrm@fatima-hotels.com | T (+351) 249 533 799
COD: TCPFHG2020
Validade: de 11 março a 31 dezembro 2020, com exceção de 11 a 13 maio; de 11 

a 13 junho; de 11 a 13 julho; de 11 a 13 agosto; de 11 a 13 setembro; de 11 a 13 

outubro; 24, 25 e 31 dezembro. 

Localizado a escassos metros do Santuário de Fátima, o Hotel Genesis 
é sinónimo de tranquilidade e conforto. Para tal conta com modernas 
instalações e com o cuidado de uma atenciosa equipa ao seu dispor.
O Hotel Genesis dispõe de 28 quartos, restaurante, lobby bar, lounge 
TV, e um conjunto de serviços de forma a garantir o conforto e a 
satisfação dos seus hóspedes. Requalificado em 2016. Os quartos 
são decorados com um elegante papel de parede, equipados com ar 
condicionado, TV plasma, telefone, uma moderna casa de banho e 
alguns deles têm varanda.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite em quarto duplo
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno-almoço buffet
 ≈ Internet wireless
 ≈ Estacionamento privado
 ≈  Late check-out (mediante disponibilidade)
 ≈ 2 entradas para o Museu de Cera de Fátima
 ≈ 2 entradas para o Museu de Leiria

1 noite

60€
quarto duplo

RESERVAS https://cruzalta.fatima-hotels.com
hca@fatima-hotels.com | T (+351) 249 531 481
COD: TCPFHG2020
Validade: de 11 março a 31 dezembro 2020, com exceção de 11 a 13 maio; de 11 

a 13 junho; de 11 a 13 julho; de 11 a 13 agosto; de 11 a 13 setembro; de 11 a 13 

outubro; 24, 25 e 31 dezembro. 

Hotel acolhedor, com apenas 43 quartos e um restaurante, 
cuidadosamente preparado para o receber num ambiente calmo, 
moderno e confortável. Está localizado em frente à nova Basílica 
da Santíssima Trindade. A moderna decoração prende-se a cores 
quentes e vivas – tanto nas zonas públicas como nos quartos.  
À disposição dos clientes está também um Business Corner com 
acesso à internet, internet wireless e garagem privativa. Todos os 
quartos estão preparados para responder aos pedidos dos hóspedes 
mais exigentes, sendo um hotel altamente aconselhável para 
famílias, já que disponibiliza quartos de elevada dimensão, que 
podem ser preparados para três ou mais pessoas. A colocação de 
berços é gratuita.
O PROGRAMA INCLUI: 

 ≈ 1 noite em quarto duplo
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno-almoço buffet
 ≈ Internet wireless
 ≈ Estacionamento privado
 ≈ Late check-out (mediante disponibilidade)
 ≈ 2 entradas para o Museu de Cera de Fátima
 ≈ 2 entradas para o Castelo de Porto de Mós

1 noite

65€
quarto duplo

O Hotel Rosa Mística situa-se a breves minutos a pé do recinto do 
Santuário de Nossa Senhora de Fátima e a apenas 300 metros da Via 
Sacra. Totalmente renovado em 2017, o hotel apresenta-se agora 
com uma decoração moderna e luminosa, com mobiliário robusto 
e confortável que proporciona aos hóspedes um ambiente tranquilo 
e acolhedor. Todos os quartos dispõem de uma agradável varanda 
e estão equipados com casa-de-banho privativa, secador de cabelo, 
telefone, acesso wi-fi-gratuito, televisão por satélite, ar condicionado 
e cama extra ou berço a pedido. Para além das tipologias single, 
duplo e triplo, o hotel dispõe ainda de quartos familiares – perfeitos 
para acomodar até 4 pessoas. Para além do estacionamento 
gratuito, o hotel oferece ainda aos seus hóspedes um ginásio e uma 
agradável piscina exterior, aberta nos meses de verão.
O PROGRAMA INCLUI: 

 ≈ 1 noite em quarto duplo
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno-almoço buffet
 ≈ Estacionamento privado
 ≈ Late check-out (mediante disponibilidade)
 ≈ 2 entradas para o Museu Municipal de Ourém (Vila Medieval e Casa
do Administrador)

 ≈ 2 entradas para o Museu Interactivo O Milagre de Fátima

1 noite

60€
quarto duplo

Ourém
Hotel Rosa Mística ***
www.fatima-hotels.com

Frua Francisco Marto, 69
2495-448 Fátima
T (+351) 249 533 799
hrm@fatima-hotels.com
GPS: N39º37’39.6’’ / W8º40’4.8’’

Ourém
Hotel Genesis ***
https://genesis.fatima-hotels.com

Rua de Santo Antonio, 41
2495-430 Fátima
T (+351) 249 532 550
hg@fatima-hotels.com
GPS: 39°37’41.7”N 8°40’19.6”W

Ourém
Hotel Cruz Alta ***
https://cruzalta.fatima-hotels.com

Rua Conego Formigão, 10
2495-417 Fátima
T (+351) 249 531 481
hca@fatima-hotels.com
GPS: 39°37’41.2”N 8°40’29.4”W
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Fuga

RESERVAS https://santamafalda.fatima-hotels.com
hsm@fatima-hotels.com | T (+351) 249 530 560
COD: TCPFHG2020
Validade: de 11 março a 31 dezembro 2020, com exceção de 11 a 13 maio; de 11 

a 13 junho; de 11 a 13 julho; de 11 a 13 agosto; de 11 a 13 setembro; de 11 a 13 

outubro; 24, 25 e 31 dezembro. 

RESERVAS https://imperhotel.fatima-hotels.com
imperhotel@fatima-hotels.com | T (+351) 249 539 720
COD: TCPFHG2020
Validade: de 11 março a 31 dezembro 2020, com exceção de 11 a 13 maio; de 11 

a 13 junho; de 11 a 13 julho; de 11 a 13 agosto; de 11 a 13 setembro; de 11 a 13 

outubro; 24, 25 e 31 dezembro. 

O Hotel Santa Mafalda é um Hotel com ampla luz natural próximo 
da saída da A1 e a menos de 8 minutos a pé do Santuário de Fátima. 
Apostando na tranquilidade e conforto dos seus hóspedes o Hotel 
Santa Mafalda dispõe de 28 quartos, todos com WC privativo e 
varanda, estando equipados com as mais modernas comodidades. 
Dispõe ainda de sala de refeições com capacidade para 70 pessoas, 
bar/sala de televisão, internet wi-fi e parque privativo. O Hotel 
oferece um serviço profissional e atento e instalações impecáveis, 
proporcionando o conforto ideal para se sentir em casa num 
ambiente elegante e atual. Reúne todos os requisitos para uma 
estadia tranquila em lazer ou em negócios.
O PROGRAMA INCLUI: 

 ≈ 1 noite em quarto duplo
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno-almoço buffet
 ≈ Internet wireless
 ≈ Estacionamento privado
 ≈ Late check-out (mediante disponibilidade)
 ≈ 2 entradas para o Museu Municipal de Ourém (Vila Medieval e 
Casa do Administrador)

 ≈ 2 entradas para o Castelo de Porto de Mós

1 noite

60€
quarto duplo

Ourém
Hotel Santa Mafalda ***
https://santamafalda.fatima-hotels.com

Rua Jacinta Marto, 181
2495-450 Fátima
T (+351) 249 530 560
hsm@fatima-hotels.com
GPS: 39°38’02.4”N 8°40’55.9”W

RESERVAS T (+351) 249 790 107
COD: FUGA
Validade: 1 abril a 20 dezembro 2020, mediante disponibilidade

RESERVAS www.retirodobosque.com
info@retirodobosque.com
COD: PC
Validade: todo o ano 2020, com exceção de Páscoa, Natal e Fim de Ano

A Casa de Campo está instalada numa antiga casa familiar, do 
início de mil e novecentos, recentemente restaurada com respeito 
pela arquitetura original mas com todas as comodidades da vida 
moderna. 
Os quartos têm uma vista encantadora sobre o lago artificial do 
Castelo do Bode bem como sobre a aldeia e a sua igreja. Os hóspedes 
podem desfrutar de wifi e estacionamento privativo gratis.
Um pequeno-almoço tradicional será servido todas as manhãs.
 Atividades náuticas como canoagem, stand up paddle, remo, 
windsurf, ski e pesca assim como percursos de bicicleta e pedestres, 
com visita a Antas, podem ser efetuados.
Num raio de cerca de 20 kms podem ser visitados locais como 
Abrantes e o seu castelo, a Região dos Templários, Tomar e o 
seu magnifico Convento de Cristo classificado pela Unesco como 
Património da Humanidade, o Castelo de Almourol e a encantadora 
vila de Constância. 

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1, 2 ou 3 noites em quarto duplo vista Lago
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno-almoço
 ≈ Visita ao Convento de Cristo

Situada em pleno Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, 
com uma vista singular sobre o Polje de Minde e Mira d’Aire (zona 
RAMSAR), a Retiro do Bosque Country House é o local ideal para 
entrar em sintonia com a Natureza. Próxima de heranças geológicas 
e históricas é um bom ponto de partida para caminhadas e 
passeios de bicicleta no Polje e nas serras d’Aire e Candeeiros ; uma 
visita às Grutas de Mira D’Aire; uma aventura pela era medieval e 
dos descobrimentos (Mosteiro da Batalha; Mosteiro de Alcobaça; 
Convento de Cristo em Tomar); um reforço de fé em Fátima ou 
a busca pelo equilíbrio entre campo e mar com praias a 50 km 
(e.g.Praia da Nazaré). Facilidades: wi-fi e estacionamento privado 
gratuitos; 7 quartos com casa de banho privativa e ar condicionado; 
piscina exterior.

1 noite

90€
quarto duplo

2 noites

180€
quarto duplo

3 noites

250€
quarto duplo

3 ou mais noites

-15%
sobre tarifa 

balcão

2 noites

-10% 
sobre tarifa 

balcão

Short breaks 

O Imperhotel situa-se a breves minutos a pé do recinto do Santuário 
de Fátima, nas traseiras da Basílica de Nossa Senhora do Rosário. 
O Hotel aposta na luminosidade como elemento comum a todo o 
edifício. Junto da receção, encontra-se a moderna zona de café-bar 
e um lounge com televisão e uma pequena biblioteca. Todos os 
quartos possuem chão antialérgico, casa de banho privativa, secador 
de cabelo, controlo de temperatura, televisão de ecrã plano, acesso 
wi-fi  e telefone com linha direta para conveniência dos hóspedes. 
Como mais-valia é de salientar a proximidade do Santuário, estando 
situado numa zona calma, de fácil acessibilidade e estacionamento 
mesmo nos dias de grande movimentação na cidade.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite em quarto duplo
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno-almoço buffet
 ≈ Internet wireless
 ≈  Estacionamento privado
 ≈ Late check-out (mediante disponibilidade)
 ≈ 2 entradas para o Museu Municipal de Leiria
 ≈ 2 entradas para as Grutas de Mira d’Aire

1 noite

60€
quarto duplo

Abrantes
Quinta da Eira Velha Casa de Campo
www.quintadaeiravelha.com

Quinta da Eira Velha
2200-601 Aldeia do Mato
T (+351) 241 841 177
info@quintadaeiravelha.com
GPS: 39.54291321, -8.27245831

Alcanena
Retiro do Bosque Country House 
Casa de Campo
www.retirodobosque.com

Largo de S.Sebastião
2395-127 Minde
T (+351) 249 849 313 | 963 118 534
info@retirodobosque.com
GPS: 39.5222978, -8.6930693

Ourém
Imperhotel ***
https://imperhotel.fatima-hotels.com

Rua de São João de Deus, 9
2495-401 Fátima
T (+351) 249 539 720
imperhotel@fatima-hotels.com
GPS: 39°37’55.8”N 8°39’59.7”W
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RESERVAS aguaformosa@gmail.com
COD: PROMO2020
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020

A Casa da Eira e a Casa Nascente estão na primeira linha de casas 
junto à Ribeira da Galega. Ao longo desta ribeira poderá visitar 
dois lagares de azeite, azenhas e açudes. As casas são adjacentes 
e partilham os terraços envolventes nomeadamente duas eiras. 
Ambas as casas têm 3 suites. A Casa da Eira tem uma varanda 
com uma óptima vista. As casas têm cozinha equipada, lareira e  ar 
condicionado. Têm condições para fazer grelhados no exterior e um 
forno a lenha para quem se quiser aventurar na cozedura de broa de 
milho! Da aldeia têm início 3 passeios pedestres. Água Formosa fica 
a 4 km da Estrada Nacional N2, a 7 km da praia fluvial do Penedo 
Furado e a 20 Km da albufeira de Castelo de Bode.  

4 a 7 noites

-25%
Semana em Água Formosa
Aldeia de Xisto

RESERVAS info@luzhouses.pt
T (+351) 249 532 275 | 913 761 211
COD: SHORTBREAK
Validade: outubro a  dezembro 2020, com exceção de 12 e 13 outubro, 25 e 31 

dezembro, mediante disponibilidade. 

RESERVAS T (+351) 249 790 107
COD: ESCAPE IN PORTUGAL
Validade: abril a novembro 2020 com exceção de período compreendido entre 11 a 

13 maio

Inspirado no passado de um local e de um povo, o Luz Charming 
Houses, localizado em Fátima, tem 15 quartos com uma decoração 
simples e intimista, num conceito de “pequena aldeia”, cuja 
arquitetura teve como inspiração as antigas aldeias da região  
de Fátima.
Na casa Mãe encontra-se a receção, uma pequena mercearia com 
produtos que remontam a um Portugal antigo mas não esquecido, 
a sala de estar e a sala de refeições, ambas com lareira, um terraço 
e um “honesty bar”. Na área exterior, por entre árvores e o cheirinho 
a flores, encontra-se a Gruta Natural, aqui especializamo-nos em 
terapias naturais que evidenciam a história e os conhecimentos 
locais, disponibilizando várias terapias e massagens, oferecendo 
uma experiência única. Poderão encontrar nas nossas áreas 
exteriores, a piscina, com um design único que vai de encontro a 
toda a envolvente. Incluem ainda outros espaços como um abrigo 
de ovelhas, uma cisterna centenária e ainda uma ermida, onde 
quem nos visita pode simplesmente refletir e meditar, sendo ainda 
um local perfeito para eventos especiais e intimistas.   
O PROGRAMA INCLUI: 

 ≈ 2 noites em quarto duplo superior
 ≈ Bebida de boas-vindas
 ≈ Pequeno-almoço

No coração da região dos Templários, encontramos o 
empreendimento de turismo rural, Quinta do Lagar de São José, 
com 18 quartos de diferentes tipologias, divididos por quatro 
edifícios. Estamos situados na pacata aldeia de Paialvo, rodeados 
de verde, e a curta distância do rico património histórico, religioso, 
cultural e natural da região Centro de Portugal. 
Um alojamento versátil, com zonas distintas, ideal tanto para 
descansar a dois, como em família ou entre amigos.  Piscina, jardins, 
bar, espaçosos terraços, salões com lareira, salão de jogos, sala 
multiusos, restaurante e acesso wi-fi gratuito - numa área total de 
7000 m2 - permitem ainda a realização de workshops, reuniões de 
empresa ou aniversários memoráveis.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Quarto duplo
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno almoço buffet incluido
 ≈ 2 noites 150€
 ≈ 3 noites 220€
 ≈ 4 noites 280€
 ≈ 5 noites 330€

2 noites

240€
quarto duplo 

superior

Escape in Portugal

Vila de Rei
Casas de Água Formosa Casa de Campo
www.aguaformosa.com

Rua da Lage
6110-162 Vila de Rei
T (+351) 913 464 899
aguaformosa@gmail.com

Ourém
Luz Charming Houses Casa de Campo
www.luzhouses.pt

Rua Principal, 78
2495-650 Fátima
T (+351) 249 532 275 | 913 761 211
info@luzhouses.pt
GPS: 39.621625, -8.677137

Tomar
Quinta do Lagar de São José
Casa de Campo
www.quintalagarsaojose.com

Av Vera Cruz, 71/74
2305-515 Paialvo
T (+351) 249 790 107
quintalagarsaojose@gmail.com
GPS: 39.5431539, -8.4480893

2 noites

150€
quarto duplo

3 noites

220€
quarto duplo

4 noites

280€
quarto duplo
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RESERVAS geral@realabadiahotel.pt 
COD: TCP MAR/20
Validade: até 20 dezembro de 2020, com exceção de épocas festivas e meses de 

Julho e Agosto. Não acumulável com outras ofertas ou promoções

RESERVAS reservations@bomsucesso.net | T (+351) 262 965 300
COD: TPC_PROMO2020
Validade: até 31 março 2020

O Real Abadia Congress & SPA Hotel convida-o a viver a história 
da região de Alcobaça, bem como toda a riqueza da cultura 
cisterciense. A arquitetura, decoração e design concorrem para 
que o hotel inspire a tranquilidade, luminosidade e criatividade que 
caracterizam os Monges de Alcobaça. Os serviços, também eles 
temáticos, recuperam as tradições, práticas e engenhos desta ordem 
religiosa, pautando-se pelo elevado padrão qualitativo. Também os 
espaços físicos e os ambientes do hotel foram meticulosamente 
pensados atendendo às necessidades individuais quer dos hóspedes 
quer das empresas, com garantias de resposta para pessoas com 
deficiência.

Próximo da medieval vila de Óbidos, sobre as margens da Lagoa, o 
BOM SUCESSO RESORT representa o que de mais ambicioso alguma 
vez se perspetivou entre os conjuntos turísticos de referência 
na Europa. Estruturado sobre um terreno com 1.576.210 m2, o 
Aldeamento BOM SUCESSO RESORT terá 601 moradias, em lotes 
individuais e em banda, um hotel com SPA, um campo de golfe de 18 
buracos Championship, um conjunto de equipamentos sem paralelo 
e uma grande zona de reserva ecológica.
Desenvolvido sobre um conceito de excelência, utiliza a arquitectura 
contemporânea integrada na vegetação, que a adoça e valoriza, 
constituindo ambas vertentes centrais da estratégia de concepção. 

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite em villa T1 para 2 pessoas
 ≈ Pequeno-almoço
 ≈ 2 Massagens de Relaxamento Tranquillity de 60 minutos
 ≈ Welcome Gift à chegada na Moradia

-15%
sobre tarifa de 

balcão

1 noite

229€
villa T1

Imagine. Apaixone-se.Alojamento e SPA a 2 no BOS

Alcobaça
Real Abadia  
Congress & Spa Hotel ****
www.realabadiahotel.pt

Rua da Escola, Capuchos
2460-479 Alcobaça
T (+351) 262 580 370
geral@realabadiahotel.pt
GPS: 39.535855, -8.962076

Óbidos
Bom Sucesso Resort *****
www.bomsucesso.com.pt

Rua do Comércio, 27
2510-662 Vau
T (+351) 262 965 300
info@bomsucesso.net
GPS: N 39º22’ 55.1”W9º14’43.3”

Oeste

Berlengas

Nazaré

Mosteiro de Alcobaça
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RESERVAS info@caldasinternacionalhotel.com
T (+351) 262 830 500
COD: ESC.2020/CIH
Validade: até 31 maio e de 1 outubro a 30 dezembro 2020. Sujeito a disponibilidade

Caldas da Rainha
Caldas Internacional Hotel ***
www.caldasinternacionalhotel.com 

Rua Dr. Artur Figueirôa Rego, 45
2500-186 Caldas da Rainha
T (+351) 262 830 500
info@caldasinternacionalhotel.com
GPS: 39º24´49,91´´N - 9º08´03,39´´W

Na sua visita à Região Oeste, quer em negócios ou lazer, encontra 
no Caldas Internacional Hotel um conjunto de serviços que visam 
tornar a sua estadia o mais agradável possível: 83 quartos (com ar 
condicionado, minibar, telefone directo e televisão satélite), entre 
os quais 3 suites e quartos equipados para pessoas com mobilidade 
reduzida; 5 salas equipadas para reuniões, exposições ou qualquer 
outro tipo de evento; o Salão Milénio onde funciona um completo 
serviço de buffet. O Caldas Internacional Hotel dispõe ainda de 
restaurante, bar, piscina exterior, sala de jogos e estacionamento 
privado.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 pessoas em quarto duplo/twin
 ≈ Pequeno-almoço
 ≈ Opção com meia pensão 
1 noite 78€ 
2 noites 150€ 
3 noites 210€

3 noites

150€
quarto  

duplo/twin

2 noites

110€
quarto  

duplo/twin

1 noite

58€
quarto  

duplo/twin

Escapadinhas 1 a 3 noites

RESERVAS reservations@hotelvaledazenha.com
T (+351) 262 001 340
COD: TCP_PROMOROMANTICO2020
Validade: 1 abril a 31 maio e de 1 oubro a 30 dezembro 2020

Localizado bem no centro de Portugal, a meio caminho entre 
Alcobaça e a Nazaré, o enquadramento singular do Vale d’Azenha 
Hotel Rural & Residences, permite desfrutar de um palco de campo 
com um cenário de mar, numa encosta verde que se espraia até á 
costa. Sinta no Vale d’Azenha a verdadeira Costa Oeste da Europa; a 
qualidade da gastronomia, dos vinhos e dos licores. A hospitalidade 
típica da gente simples. A riqueza das tradições de uma cultura 
milenar. Um património rico em estreita relação com uma natureza 
diversa, numa mistura harmoniosa de história, serra, campo e mar. 
A unidade de 4 estrelas, dispõe de 17 quartos “De luxe”, 2 suites 
“De Luxe” e 6 Villas temáticas “pet friendly” de tipologia T1 ideais 
para estadias mais prolongadas, que, inspiradas pelas espécies 
autóctones circundantes confere-lhes um ambiente único.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite em quarto duplo
 ≈ 1 jantar para 2 pessoas no restaurante Golden com vinho especial 
da casa incluído

 ≈ Espumante e bombons no quarto
 ≈ Pequeno-almoço buffet
 ≈ Late check-out (este sujeito a disponibilidade)

1 noite

165€
quarto duplo

Pacote Romântico no Oeste

RESERVAS reservas@senhorasrainhas.com
T (+351) 262 955 360
COD: TCPSHORTBREAKS2020
Validade: todo o ano 2020, com exceção de épocas festivas (Páscoa, Natal e Fim de 

Ano). Reservas sujeitas a disponibilidade, cancelamentos sem encargos até 48 horas 

antes da data de check in

Hotel Casa das Senhoras Rainhas é um pequeno hotel de charme 
localizado na histórica Vila de Óbidos. Com uma localização 
privilegiada dentro das muralhas do Castelo, este espaço, 
reconhecido pelo IPPAR (Instituto Português do Património 
Arquitéctonico), já foi outrora uma antiga casa tipica. O Restaurante 
Comendador Silva, restaurante do Hotel, é uma referência 
gastronómica na região, oferecendo um menu de base portuguesa, 
inspirado no Oeste de Portugal.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite em quarto duplo
 ≈ Pequeno almoço buffet
 ≈ Jantar, à carta, para duas pessoas, no nosso restaurante 
Comendador Silva que inclui uma entrada, um prato principal, uma 
sobremesa e uma bebida por pessoa (água, refrigerante, cerveja ou 
taça de vinho, café ou chá)

 ≈ Ginjinha de boas vindas, à chegada

1 noite

200€
quarto duplo

Escapada Óbidos

RESERVAS reservas@hotelconcha.com | T (+351) 262 098 348
COD: SHORT BREAK TURISMO PORTUGAL
Validade: março, outubro, novembro e dezembro 2020 com exceção de Natal e 

Passagem de Ano

O Hotel Concha***, é a unidade Hoteleira mais recente na Baía de São 
Martinho do Porto, a única baía natural em forma de concha. É o local 
ideal para umas férias tranquilas em família, a 2 min da praia, com 
acesso a muitas atividades desportivas na terra, no mar ou no ar.
Para negócios ou lazer, o Hotel Concha oferece um ambiente 
acolhedor, com todas as comodidades para uma estadia onde o seu 
bem-estar e tranquilidade são as nossas prioridades. 
Quartos confortáveis e com uma decoração acolhedora. Estão 
equipados com TV, casa de banho privativa, secador de cabelo,  
ar condicionado, cofre e acesso grátis à Internet via Wi-fi.
Wine Bar onde poderá encontrar uma seleção variada dos melhores 
vinhos Nacionais. Para além dos Vinhos poderá encontrar uma carta 
de bar diversificada, para que possa usufruir da sua bebida num 
ambiente acolhedor ou na nossa esplanada para excelente fim de 
tarde. Dispõe também de um excelente Pequeno Almoço (Buffet 
Continental) com grande variedade de produtos.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 ou 3 noites
 ≈ Pequeno almoço e alojamento

Alcobaça
Hotel Concha ***
www.hotelconcha.com

Largo Vitorino Fróis, 21-23
2460-684 São Martinho do Porto
T (+351) 262 098 348
reservas@hotelconcha.com
GPS: N 39,51216º, W 9,1378°

Óbidos
Hotel Casa das Senhoras 
Rainhas ****
www.hotelcasasenhorasrainhas.pt

Rua Padre Nunes Tavares, 6
2510-070 Óbidos
T (+351) 262 955 360
reservas@senhorasrainhas.com
GPS: 39°21’38.4”N 9°09’24.0”W

Alcobaça
Vale d’Azenha
Hotel Rural & Residences ****
www.hotelvaledazenha.com

Rua da Barrada, 39 
2460-342 Cela Nova
T (+351) 262 001 340
reservations@hotelvaledazenha.com

2 noites

-10%
sobre tarifa 

balcão

3 noites

-15%
sobre tarifa 

balcão
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RESERVAS reservas@hotelmare.pt | T (+351) 262 550 180
COD: NAZARÉNOCENTRO2020
Validade: 15 de abril de 2020 a 30 de dezembro de 2019 excepto de 01 de junho a 

15 de outubro de 2020. Sujeito a disponibilidade e marcação prévia. Não acumulável 

com outras ofertas/promoções em vigor e limitada a um número de quartos.

No coração da Nazaré, encontra-se o Hotel Maré. Um moderno e 
funcional Hotel de 3 estrelas, com uma magnífica localização, a 
dois passos da praia, onde se chega em poucos minutos. É um hotel 
com uma decoração elegante, que oferece aos seus hóspedes um 
ambiente confortável e descontraído.
Tem 46 quartos, todos equipados com casa de banho privativa, 
wi-fi gratuito, TV por cabo e varanda, para que desfrute dos ares da 
Nazaré logo pela manhã.
A sala de pequenos-almoços situa-se no 5º piso, oferecendo uma 
magnífica vista panorâmica sobre a vila e o mar.
Em redor do Hotel Maré encontra uma oferta diversificada de 
restaurantes com especialidades locais, assim como, cozinha 
nacional e internacional onde poderá saborear magníficas refeições.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Quarto standard/duplo

-15%
sobre melhor 
tarifa do site

Maré no Centro

Nazaré
Hotel Maré ***
www.hotelmare.pt

Rua Mouzinho de Albuquerque, 10
2450-255 Nazaré
T (+351) 262 550 180
geral@hotelmare.pt
GPS: 39.601765, -9.072541

RESERVAS res.perniche@hotelstarinn.com
gloria.leitao@hotihoteis.com
Validade: 1 abril a 24 dezembro 2020, com exceção de 10 a 12 abril, julho, agosto e 

setembro

O Star inn Peniche, localizado frente à Praia Cova da Alfarroba e a 
escassos metros do centro da cidade, é uma unidade hoteleira de 
referência na Região, pela conjugação de conforto e de qualidade, 
num ambiente descontraído e que convida a desfrutar das muitas 
atividades ao ar livre e em contacto direto com o mar. Para os 
apreciadores dos sabores locais, o Hotel Star inn Peniche apresenta 
ainda um Restaurante onde podem ser degustados pratos com 
aroma a maresia e deliciosas propostas da cozinha regional, para 
além de os tempos livres contarem com várias opções que vão 
desde um espaço com snooker, a TV no Bar e às esplanadas para 
uma pausa descontraída.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em quarto duplo
 ≈ Pequeno almoço buffet
 ≈ Experiência de surf para 2 pessoas
 ≈ Crianças até aos 3 anos gratuitas
 ≈ Crianças dos 3 aos 12 anos 32,50€/noite
 ≈ Suplemento noite de sábado e véspera de feriados 10 €
 ≈ Datas on request de acordo com disponibilidade do hotel

Experiência Surf em Peniche 

Peniche
Hotel Star inn Peniche ***
www.hotelstarinn.com

Estrada do Baleal
 2520-206 Peniche
T (+351) 262 780 400
res.peniche@hotelstarinn.com
GPS: 39.358325 N, -9.3657797 W]

RESERVAS reservas.hotelsantacruz@gmail.com
COD: 123_PROM2020
Validade: todo o ano 2020, com exceção dos meses de julho e agosto, 30 e 31 

dezembro

Este hotel situa-se em Santa Cruz, apenas a 100m das praias 
(condecorada como a 16ª Melhor Praia do Mundo e 2ª a nível 
Nacional pela prestigiada Revista Espanhola “Condé Nast Traveller”) 
durante 2 anos consecutivos.
Os quartos do Hotel Santa Cruz possuem ar-condicionado, casa de 
banho privativa, varanda, telefone e televisão LCD por satélite.
O Hotel serve um pequeno-almoço buffet das 08h00 às 10h30. O 
Restaurante do Hotel está aberto de março a outubro e durante todo 
ano efetuamos eventos (c/ e s/ animação) para grupos.
Disponibilizamos também um estacionamento Privativo gratuito no 
local (sujeito à disponibilidade), dispõe de um serviço de lavandaria e 
de uma receção aberta 24 horas
Esperamos por si!

3 noites

-60€
sobre tarifa 

de balcão

2 noites

-30€
sobre tarifa 

de balcão

1 noite

-10€
sobre tarifa 

de balcão

1 dia é bom, 2 é ótimo, 
3 nunca é demais

RESERVAS htl.praiaazul@mail.telepac.pt | T (+351) 261 930 100
Validade: 1 abril a 30 dezembro 2020 com exceção de 1 junho a 15 setembro

O Hotel/Apartamento Praia Azul, é um complexo turístico que 
desfruta de uma localização privilegiada sobre a falésia da Praia Azul, 
em pleno coração do Oeste. Junto ao Oceano Atlântico e rodeado 
por verdes paisagens, dista apenas de 12 km de cidade histórica 
de Torres Vedras, a 40 km de Mafra e de Óbidos – Vila Medieval 
(Património Nacional), A 20 km da Ericeira, uma vila de pescadores 
com muita tradição ligada ao mar, reconhecida atualmente como 
uma das reservas de surf do mundo, na vila da Lourinhã a 20 km 
encontra um Parque jurássico, através da auto-estrada A8 chegará a 
Lisboa capital em 40 min.
Além da tranquilidade e conforto poderá usufruir de acesso direto 
à praia a qual tem condições excelentes para a prática do Surf, 
Windsurf, Bodyboard, Parapente e Pesca.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em quarto duplo vista mar ou campo
 ≈ Oferta da estadia a crianças até aos 6 anos

2 noites

100€
quarto duplo

vista mar

2 noites

90€
quarto duplo
vista campo

Alojamento à beira Mar

Torres Vedras
Hotel Santa Cruz ***
www.hotelsantacruz.pt

Rua José Pedro Lopes
2560-498 Silveira
T (+351) 261 930 330
reservas.hotelsantacruz@gmail.com
GPS: 39.1395043, -9.3784198

Torres Vedras
Hotel Apartamento
Praia Azul ***
www.praiaazul.com

Rua da Varandinha
2560-411 Silveira
T (+351) 261 930 100
htl.praiaazul@mail.telepac.pt
GPS: 39.112181,-9.393075

2 noites

145€
quarto duplo
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RESERVAS hotelhebe@gmail.com
T (+351) 262 759 032 | 966 287 736
COD: TCP2020
Validade: abril, maio, junho, julho, última semana de agosto, setembro e outubro 2020

O Hotel Hebe é uma pequena unidade hoteleira com um ambiente 
familiar, onde os hóspedes podem desfrutar da tranquilidade, 
descansar e relaxar numa atmosfera de sossego e conforto 
proporcionado pela simplicidade do nosso serviço, que aprimora pela 
satisfação e bem-estar de quem nos visita. O Hotel Hebe situa-se 
no coração do centro de Portugal, com fácil acesso a Lisboa, Sintra, 
Fátima, Batalha, Óbidos, no concelho de Peniche e junto à famosa 
Praia da Consolação a mais rica do mundo em iodo. 

2 ou mais noites

-10%
sobre melhor 
tarifa do site

Peniche
Hotel Hebe **
www.hotelhebe.com

Av. da Praia, 14 - Lugar da Estrada
2525-471 Peniche
T (+351) 262 759 032 | 966 287 736
hotelhebe@gmail.com
GPS: 39.323630  -9.345325

RESERVAS info@entrevinhasemar.com
T (+351) 262 968 062 | 965 007 059
COD: EVMA2_PROMO2020
Validade: todo ano 2020, com exceção de natal e ano novo.  

Mediante disponibilidade no momento de reserva

O Entre Vinhas & Mar oferece uma experiência única onde imperam 
os valores da natureza e da tranquilidade! 
Localizado na belíssima região medieval de Óbidos, a apenas 
45 minutos de Lisboa, rodeado pelas vinhas e junto ao oceano 
Atlântico, este agroturismo oferece uma grande proximidade com os 
valores da Natureza.  O Entre Vinhas & Mar oferece igualmente aos 
seus clientes a possibilidade de usufruirem de diferentes atividades, 
tais como passeios de bicicleta e tours de jipe pelos melhores trilhos 
da região, sempre com presença de um guia especializado!
Não perca a oportunidade de conhecer esta unidade de alojamento 
e toda a maravilhosa região envolvente!

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1, 2 ou 3 noites em quarto duplo ou twin
 ≈ 2 Pessoas
 ≈ Pequeno Almoço com produtos naturais
 ≈ Welcome Drink ou brinde surpresa
 ≈ Internet Wireless
 ≈ Acesso à piscina exterior
 ≈ Mediante época do ano, participação e/ou observação de 
trabalhos nas vinhas

 ≈ Noite extra 45€

3 noites

150€
quarto duplo

2 noites

110€
quarto duplo

1 noite

60€
quarto duplo

Entre as Vinhas e o Mar!

Óbidos
Entre Vinhas & Mar Agroturismo
https://entrevinhasemar.com

Casal Entrevinhas, Estrada do Vau, 7 – i
2510-434 Amoreira
T (+351) 262 968 062 | 965 007 059
info@entrevinhasemar.com
GPS: 39.351331, -9.207250

RESERVAS reservas@artvilla.pt
COD: BTL-SBAV-2020
Validade: até 23 dezembro 2020, com exceção dos meses de julho e agosto

A Artvilla proporciona ao visitante a tranquilidade e o bem-estar 
próprios da vida no campo e na natureza num ambiente de rara 
qualidade, requinte e quietude. Para além das casas que compõem 
o alojamento, a Artvilla dispõe de um pátio interior que une todas 
as casas, onde os hóspedes podem usufruir de um forno a lenha e 
churrasqueira ou relaxar na pequena piscina. O terraço, que serve 
a piscina, e do qual se desfruta de uma bela vista sobre a encosta 
norte da Serra de Montejunto, é convidativo a momentos de lazer, 
contemplação e descontração.

3 ou mais noites

-30%
2 noites

-20%
1 noite

-10%

Escapadinha no Oeste
Quanto mais tempo, melhor!

RESERVAS  info@quintadaolivia.com
COD: PACOTE2020
Validade: 1 abril a 15 junho 2020 e 15 setembro a 28 dezembro 2020

Situada numa zona calma, a uma curta distância do Castelo 
Medieval, a Quinta da Olivia oferece uma experiência única e tem a 
localização ideal para visitar Óbidos e explorar a Costa de Prata, com 
as suas praias, monumentos históricos e campos de golfe. A Quinta 
tem 2,5 hectares, é completamente murada e tem muito espaço 
para os clientes relaxarem ou darem um passeio, gozando de vistas 
espetaculares do Castelo de Óbidos. A Quinta da Olivia tem 6 quartos 
confortáveis e modernos. A casa tem uma sala de estar disponível 
para uso dos clientes para relaxar, ler, navegar na Internet ou jogar 
um jogo. Os clientes podem explorar livremente o terreno da Quinta e 
utilizar a piscina e os pátios, tendo ainda à sua disposição um amplo 
estacionamento dentro da cerca da quinta.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em quarto duplo
 ≈ Pequeno-almoço
 ≈ 1 jantar para 2 pessoas no restaurante o Caldeirão
 ≈ Ginja em copo de chocolate

2 noites

220€
quarto duplo

Escapadinha especial no Oeste

Óbidos
Quinta da Olivia Casa de Campo
www.quintadaolivia.com

Quinta de Dona Maria
2510-134 Óbidos
T (+351) 935 886 375
info@quintadaolivia.com
GPS: 39°22’2.43’’ N   9° 8’56.08’’ W

Cadaval
Artvilla Casa de Campo
www.artvilla.pt

Largo Nossa Senhora da Conceição, 3
2550-077 Vila Nova
T (+351) 262 771 135
info@artvilla.pt
GPS: N39.196448º W9.084045º
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Fique 3 noites, pague 2

Parque situado num local calmo, a 2 km da Nazaré, no topo desta 
vila piscatória, dotado de boas sombras, devido ao belo pinhal onde 
se insere. Possui alojamentos de aluguer, uma excelente piscina, 
minimercado, bar e restaurante, de abril a cerca de meados de 
outubro, e loja de conveniência nos restantes períodos do ano. 
Aconselhamos que assista a uma exibição do rancho folclórico local, 
considerado um dos melhores de Portugal. Visite a capela de Nossa 
Senhora da Nazaré erguida no cimo do promontório. O passeio 
no funicular é muito apreciado e a praia, que atrai surfistas a nível 
mundial, é esplêndida. Nas proximidades, pode ainda aproveitar 
para visitar alguns monumentos, não esquecendo o Mosteiro de 
Santa Maria de Alcobaça.

O PROGRAMA INCLUI: 
≈ Fique 3 noites e pague 2

RESERVAS infovalado@orbitur.pt
COD: TCP-PROMO2020-VALADO
Validade: 1 abril a 31 julho e de 1 setembro a 31 dezembro 2020

2=3

Nazaré
Parque de Campismo 
Orbitur Valado
www.orbitur.pt

Rua dos Combatentes do Ultramar, 2, EN 8 - 5, Km 9
2450-148 Nazaré
T (+351) 262 561 111
infovalado@orbitur.pt
GPS: N 39º  35’  52’’, W 009º  03’  22’’

RESERVAS geral@penichepraia.pt | T (+351) 262 783 460
Validade: todo o ano 2020

O PenichePraia - Bungalows, Campers & Spa oferece alojamento 
em espaço aberto que, além dos Bungalows pretende oferecer 
aos autocaravanistas um serviço próximo do serviço de hotel. 
Disponibiliza a oferta de: snack-bar, piscina e Spa, além dos 
balneários.  A localização, junto à falésia com vista para o mar cria as 
condições ideais para lazer e tranquilidade e também caminhadas, 
BTT ou outras atividades ao ar livre. A proximidade de praias 
Atlânticas e o estacionamento junto ao alojamento faz com que 
seja dos locais ideais para a pernoita de praticantes de surf ou outros 
desportos de deslize no mar.

-10%
sobre melhor 

tarifa

Peniche
PenichePraia
Bungalows, Campers & Spa
www.penichepraia.pt

Estrada Marginal Norte, S/N
2520-605 Peniche
T (+351) 262 783 460
geral@penichepraia.pt

Região de Coimbra

Figueira da Foz

Universidade 
de Coimbra

Serra da Lousã
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“Castelo de conto de fadas em plena floresta encantada” é a melhor 
definição para o Palace do Bussaco, um autêntico palácio real, na 
verdadeira acepção do termo. Localizado em plena serra a norte 
de Coimbra, no centro da Mata Nacional do Buçaco, verdadeiro 
ex-libris botânico nacional, plantado pelos Carmelitas Descalços 
no séc. XVII, este palácio lendário, no mais esplendoroso estilo 
neomanuelino, foi edificado entre 1888 e 1912 para os últimos 
Reis portugueses e convertido em hotel de luxo em 1917. A par 
do seu serviço personalizado e impecável, o seu enquadramento 
paisagístico excepcional, a imponência da sua fachada ecléctica, 
a ode ao Romantismo constituída pela singularidade e beleza dos 
seus interiores, a temática da Epopeia dos Descobrimentos que se 
respira a cada passo, as suas obras de arte com destaque para a 
maior colecção de fabulosos painéis de azulejos do séc. XIX, os seus 
luxuosos salões e restaurante em estilo árabe, com sua aclamada 
cozinha e seus famosos Vinhos do Buçaco, conferem-lhe o estatuto 
de ser um dos mais belos e históricos hotéis do mundo.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 ou 3 noites em quarto duplo clássico ou superior
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno almoço buffet para duas pessoas.

Short-breaks 2020

Com uma surpreendente vista sobre o Rio Mondego, o hotel Vila Galé 
Coimbra fica próximo do centro histórico da cidade dos estudantes. 
Este hotel em Coimbra, com 229 quartos modernos, preparado 
para quem viaja em lazer ou negócios, tem como tema a dança, 
que serve de inspiração à decoração. Mas pode também ‘rodopiar’ 
pela piscina exterior e daí contemplar o rio, pelos dois restaurantes, 
pelo bar ou pela biblioteca. Para um merecido descanso, não deixe 
de fazer uma pausa no spa Satsanga, com piscina interior, sauna, 
banho turco, jacuzzi e ginásio. Este hotel em Coimbra conta ainda 
com uma área de convenções e eventos com capacidade para 600 
pessoas. O wi-fi é gratuito em todas as áreas do hotel Vila Galé 
Coimbra.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Oferta de garagem

RESERVAS coimbra.reservas@vilagale.com
T (+351) 309 709 555
Validade: 1 abril a  31 dezembro 2020

RESERVAS www.montebelohotels.com
COD: CAMP-MONTEBELO15
Validade: 1 março a 28 dezembro 2020

Junto à Barragem da Aguieira, a meio caminho entre Coimbra e 
Viseu, situa-se o aldeamento turístico Montebelo Aguieira Lake Resort 
& Spa. Um espaço concebido para privilegiar a interação com a 
deslumbrante envolvente, proporcionando momentos de descanso 
e retiro ou férias enérgicas. Reúna a família, rodeie-se de amigos e 
desfrute de todas as atividades que este resort tem para oferecer.de 
descanso e retiro.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Alojamento
 ≈ Pequeno-almoço buffet no Restaurante Montebelo Aguieira
 ≈ Acesso gratuito à piscina interior aquecida, jacuzzi, sauna, banho
turco, ginásio, courts de ténis, circuito de manutenção e parque 
infantil

 ≈ Acesso gratuito à internet
 ≈ Late check-out (sujeito a disponibilidade)
 ≈ 35% de desconto no green-fee
 ≈ 10% de desconto em restaurantes, entretenimento e lazer

RESERVAS bussaco@almeidahotels.pt | T (+351) 231 937 970
COD: SHORTBREAKS ‘1 DIA É BOM, 2 É ÓTIMO, 3 NUNCA É DEMAIS - 
TURISMO DO CENTRO
Validade: 11 março a 31 dezembro 2020, com exceção de 1 a 31 agosto e Fim de 

Ano. Sujeito disponibilidade.

2 noites

175€
por pessoa

À descoberta de Coimbra

A Quinta das Lágrimas, membro da “Small Luxury Hotels of the 
World”, é um retiro de conforto e paz num palácio do século XVIII 
rodeado de 10 ha de jardins históricos, em Coimbra. O palácio, por 
onde passaram Reis e Imperadores, foi restaurado em toda a sua 
grandiosidade e é hoje um hotel-monumento que homenageia 
a lenda medieval de amor entre o Príncipe Pedro e a bela Inês de 
Castro.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em quarto duplo
 ≈ Pequeno-almoço buffet
 ≈ Almoço para 2 pessoas no Restaurante Loggia – Museu Machado
de Castro (**) ou no Resturante Pedro & Inês - Quinta das Lágrimas 
- inclui uma bebida

 ≈ Late check-out (sujeito a confirmação no check-in)
 ≈ Utilização livre da piscina interior, sala de cardio-fitness, banho
turco e sauna

 ≈ 10% de desconto no Restaurante Arcadas (bebidas não incluídas)
 ≈ Preço por pessoa em cama extra 110€
 ≈ Preço por pessoa em quarto single 300€

RESERVAS reservas@quintadaslagrimas.pt | T (+351) 239 802 380
COD: TCP_QDL2020
Validade: 11 março a 31 dezembro de 2020, com exceção nos períodos de Páscoa, 

Natal e Fim de Ano. Programa sujeito a reserva prévia e disponibilidade do hotel, não 

sendo acumulável com outras ofertas. Este programa pode ser alterado sem aviso 

prévio.

Coimbra
Vila Galé Coimbra ****
www.vilagale.com

Rua Abel Dias Urbano, 20
3000-001 Coimbra
T (+351) 239 240 000
coimbra@vilagale.com
GPS: N40º 12’ 51’’ - W8º 26’08’’

Mortágua
Montebelo Aguieira Lake 
Resort & Spa *****
www.montebelohotels.com

Vale da Aguieira
3450-010 Mortágua
T (+351) 231 927 060
montebeloaguieira@montebelohotels.com
GPS: 40º20´46´´N, 8º11´16´´ W

Mealhada
Palace Hotel do Bussaco *****
www.almeidahotels.pt

Mata do Buçaco
3050-261 Luso
T (+351) 231 937 970
bussaco@almeidahotels.pt
GPS: N40º23’25.35’’ - W8º23’16.41’’

Coimbra
Quinta das Lágrimas *****
www.quintadaslagrimas.pt

Rua António Augusto Gonçalves
3041-901  Coimbra
T (+351) 239 802 380
reservas@quintadaslagrimas.pt
GPS: 40.1820865388, -8.42904567718

3 ou mais noites

-10%
sobre tarifa

do site

-10%
sobre tarifa

do site

-15%
sobre tarifa

do site

2 noites

-5%
sobre tarifa

do site

Desconto sobre o total da estadia
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1 dia é bom, 2 é ótimo,
3 nunca é demais

Com um carácter vincadamente contemporâneo e um espírito 
construtivo que nos reporta para materiais e técnicas construtivas 
tradicionais, o “MBH”, apresenta-se como um hotel temático, uma 
proposta diferenciadora que procura proporcionar experiências 
únicas ao nível do conforto e bem-estar. Implantado em plena 
marginal, de frente para o mar, a unidade hoteleira de 4 estrelas é 
composta por 30 quartos (9 quartos superior vista mar, 8 quartos 
deluxe, 9 quartos standard, 2 suites familiares e 2 quartos spa).

RESERVAS reservas@macaricobeachhotel.com
T (+351) 231 471 114
Validade: 1 abril a 15 junho e 15 setembro a 27 dezembro de 2020, com exceção de 

épocas festivas. Não acumulável com outras promoções em vigor

RESERVAS reservations@palaciodalousa.com
T (+351) 239 990 800
COD: TCP_2020
Validade: 15 abril a 29 dezembro 2020

O Palácio da Lousã é um edificio brasonado do século XVIII.  Outrora 
Palácio da Viscondessa do Espinhal, é classificado como Edificio 
Histórico de Interesse Público.  Transformado numa unidade hoteleira 
de quatro estrelas, o primeiro boutique hotel do país inclui 46 quartos, 
combinando o charme dos ambientes históricos com o máximo 
conforto a todos os que o visitam.  Situado em pleno centro histórico 
da Vila da Lousã, porta de entrada por excelência da Rota das 
Aldeias do Xisto, o Hotel oferece uma atmosfera acolhedora e vistas 
deslumbrantes sobre a Serra da Lousã.

3 ou mais noites

-20%
sobre melhor 
tarifa do site 

3 ou mais noites

-15%
sobre melhor 
tarifa balcão

2 noites

-15%
sobre melhor 
tarifa do site 

2 noites

-10%
sobre melhor 
tarifa balcão

1 noite

-10%
sobre melhor 
tarifa do site 

1 noite

-5%
sobre melhor 
tarifa balcão

Oferta Especial Short-Breaks
1 noite

60€
quarto duplo 

Com a classificação de 4 estrelas, o Universal, o único Boutique 
Hotel da Figueira da Foz, enquadra-se na zona histórica conhecida 
como Bairro Novo, famosa pelos seus edifícios de Arte Nova e pela 
proximidade à foz do mondego, à marginal oceânica e à praia.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite em quarto standard
 ≈ Pequeno-almoço
 ≈ Tratamento especial à chegada ao quarto

RESERVAS reservas@universalboutiquehotel.pt
T (+351) 233 090 110
Validade: 1 abril a 30 dezembro 2020, com exceção de 09 a 12 abril, 15 junho a 15 

setembro

Recentemente renovado e inserido num edifício com história desde 
o séc. XVI, com um ambiente de charme e rodeado por um vasto 
jardim, é o local ideal para fazer uma pausa tranquila e inesquecível.
Situado na vila de Condeixa, a 1h30 do Aeroporto do Porto e do 
Aeroporto de Lisboa, encontra-se a escassos minutos de distância 
da histórica cidade universitária de Coimbra, património mundial da 
Unesco.
Junto do Hotel, encontramos as míticas Ruínas de Conímbriga, o 
premiado e interativo Museu PO.RO.S e as icónicas e intrigantes 
Buracas do Casmilo. 
Um local histórico repleto de charme, requinte e tranquilidade. 

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em quarto standard
 ≈ Welcome Drink
 ≈ 1º jantar no restaurante Gavius
 ≈ 2º jantar com 25% de desconto
 ≈ Entrada para Parque+Poros+Templo
 ≈ Acesso gratuito à sauna
 ≈ Desconto de 10% nas massagens

2 noites

140€
1 pessoas

3 dias/2 noites em Condeixa

RESERVAS geral@conimbrigahoteldopaco.pt
T (+351) 239 944 025
COD: CHP_2NOITES3DIAS_2020
Validade: 1 abril a 30 dezembro 2020, com exceção da Páscoa, Natal e Fim de Ano

Mira
Maçarico Beach Hotel ****
www.macaricobeachhotel.com

Rua Raúl Brandão, 17
3070-815 Praia de Mira
T (+351) 231 471 114
reservas@macaricobeachhotel.com
GPS: 40.4546614,-8.8728516

Lousã
Palácio da Lousã 
Boutique Hotel ****
www.palaciodalousa.com

Rua Viscondessa do Espinhal
3200-257 Lousã
T (+351) 239 990 800
reservations@palaciodalousa.com
GPS: N 40º06’33’’, W 8º14’47’’

Figueira da Foz
Universal Boutique Hotel ****
www.universalboutiquehotel.pt

Rua Miguel Bombarda, 50
3080-955 Figueira da Foz
T (+351) 233 090 110
geral@universalboutiquehotel.pt
GPS: N 40º09’02,70 W 8º51’55,33

Condeixa-a-Nova
Conimbriga Hotel do Paço ****
www.conimbrigahoteldopaco.pt

Rua Francisco de Lemos, 43
3150-142 Condeixa-a-Nova
T (+351) 239 944 025
geral@conimbrigahoteldopaco.pt
GPS: Latitude  40.11 // Longitude -8.49
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RESERVAS reservas@hotelparqueserradalousa.pt
T (+351) 239 095 05 | 917 140 700
COD: TCP_PBSL_2020
Validade: 1 abril e 31 dezembro 2020comexceção de épocas festivas, 19 a 23março, 

maio e agosto. Mediante disponbilidade do hotel. 

RESERVAS bookings.conventodesagravo@flaghotel.pt 
T (+351) 238 107 103
Validade: 1 abril a 30 dezembro 2020, com exceção de 10 a 12 abril e 1 a 31 agosto

RESERVAS lnfo@quintadageia.com | T (+351) 238 670 010
Validade: RESERVAS reservas@duecitania.pt | T (+351) 239 700 740 

COD: HD_PROMO2020
Validade: 1 abril a 29 dezembro 2020, com exceção de 6 a 12 de abril, 15 julho a 15 

setembro e 24 de dezembro

Onde outrora laborou uma fábrica de papel, encontra-se agora 
o HD | Duecitânia Design Hotel, a edificação sobre o rio, que teve 
inicialmente com um propósito prático e funcional, proporciona hoje 
aos hóspedes uma experiência ímpar de contacto com a natureza 
logo à sua chegada ao hotel. Ao entrar no edifício deparar-se-á com 
a fusão do espírito cultural romano, com um tratamento conceptual
e formal de design contemporâneo - uma experiência única e 
inesquecível. Sob o lema Veni, Vidi, Vivi (Vir, Ver e Viver) nasce o HD | 
Duecitânia Design Hotel. Venha conhecer-nos.

PROGRAMA 1 INCLUI:
2 noites em Quarto Duplo / Twin Superior ≈ 2 pessoas ≈ Pequeno 
Almoço Buffett ≈ Oferta de Alojamento para 1 criança até 12 anos 
≈ Bebida de Boas Vindas - 1 por pessoa ≈ Accesso Ao Circuito de SPA 
para 2 pessoas ≈ 1 Massagem por pessoa - Curas de Esculapio - 30 
minutos ≈ 10% desconto no SPA
PROGRAMA 2 INCLUI
3 noites em Quarto Duplo / Twin Superior ≈ 2 pessoas ≈ Pequeno 
Almoço Buffett ≈ 1 Jantar para 2 pessoas sem Bebidas Incluidas ≈ 
Oferta de Alojamento para 1 criança ate 12 anos ≈ Bebida de Boas 
Vindas - 1 por pessoa ≈ Accesso Ao Circuito de SPA para 2 pessoas 
≈ 1 Massagem por pessoa - Curas de Esculapio - 30 minutos ≈ 10% 
desconto no SPA

O Hotel Quinta da Geia, localizado nas encostas da Serra da Estrela 
é um edifício remodelado do século XVII. Contempla 19 quartos e 
4 apartamentos, um pequeno centro de negócios, o restaurante 
João Brandão e bar. A aldeia em que se insere é típica de montanha. 
Estamos a 18 km da aldeia histórica do Piódão e a uma hora de 
condução de Coimbra ou Viseu. No hotel de 4 estrelas Quinta da Geia 
a sua estadia transforma–se numa experiência.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Quarto standard duplo 84€
 ≈ Quarto standard single 74€
 ≈ Quarto superior duplo 107€
 ≈ Quarto superior single 97€
 ≈ Suite junior duplo 125€
 ≈ Suite junior single 110€
 ≈ Quarto familiar 149€

Instalado num edifício histórico do século XVIII, com uma vasta 
propriedade composta por jardins, vinha e olival onde poderá estar 
em contacto com a natureza. Com localização perfeita perto do 
melhor da região, estando nas imediações das Serras da Estrela e 
do Açor, da aldeia histórica do Piódão e dos vales dos rios Alva e 
Alvôco com as suas deslumbrantes praias fluviais. No restaurante 
oferecemos o melhor da gastronomia regional, com os melhores 
produtos de fornecedores locais, como o Queijo Serra da Estrela e o 
vinho da região do Dão. O hotel tem piscina exterior e campo de ténis 
com um fantástico enquadramento paisagístico. Desfrute de sossego 
e tranquilidade únicos, com as montanhas como pano de fundo.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Meia Pensão
 ≈ Prova de Queijos e Vinhos Regionais
 ≈ Late Check Out
 ≈ Upgrade mediante disponibilidade

Localizado em Miranda do Corvo, próximo da rede de Aldeias do 
Xisto da Serra da Lousã, o Hotel Parque Serra da Lousã está inserido 
no Parque Biológico da Serra da Lousã, reconhecido como um dos 
maiores atrativos turísticos da região, e bastante próximo do Templo 
Ecuménico Universalista. 
O Hotel tem SPA com piscina interior aquecida, jacúzi, sauna e banho 
turco, além de kids’ club, ginásio, sala e campos de jogos. A unidade 
dispõe de 40 quartos, nos quais se incluem 3 suites, vários quartos 
comunicantes e também quartos adaptados para pessoas com 
mobilidade reduzida. Na sala de conferências é possível acolher até 
90 pessoas e na sala de refeições é possível receber eventos até 140 
pessoas. Distando cerca de 20 minutos da cidade de Coimbra e da 
belíssima Aldeia de Xisto do Gondramaz, o Hotel é propriedade da 
Fundação ADFP, instituição sem fins lucrativos e de interesse público 
com sede em Miranda do Corvo que, através da aposta em setores 
como o turismo, procura financiar as suas múltiplas respostas sociais.
O PROGRAMA INCLUI: 
3 noites de alojamento em quarto duplo ≈ 2 pessoas ≈ Pequeno 
almoço buffet ≈ 1 jantar para duas pessoas no Restaurante Museu 
da Chanfana ≈ Acesso ao SPA (piscina inteior aquecida, jacuzi, sauna 
e banho turco), campos de jogos, kid’s club e ginásio ≈ 2 bilhetes de 
entrada no Parque Biológico da Serra da Lousã e Templo Ecuménico

Programa Parque Biológico 
Serra da Lousã 3 noites

275€
quarto duplo

2 noites

189€
quarto duplo

Escapadinha no Coração 
de Portugal 1 noite desde

149€
quarto familiar

1 noite desde

84€
quarto duplo

1 noite desde

74€
quarto single

Relaxamento com Massagens
3 noites

340€
quarto duplo/
twin superior

2 noites

220€
quarto duplo/
twin superior

Penela
HD|Duecitânia Design Hotel ****
www.duecitania.pt

Ponte do Espinhal
3230-292 Penela
T (+351) 239 700 740
reservas@duecitania.pt
GPS: 40º 01’ 23.1’’ N, 8º 22’ 28.3’’ W

Oliveira do Hospital
Hotel Rural Quinta da Geia **** 
www.quintadageia.com

Largo do Terreiro do Fundo do Lugar
3400-214 Aldeia das Dez
T (+351) 238 670 010
lnfo@quintadageia.com
GPS: 40º17´46.85”N-7º52´06.36”W

Oliveira do Hospital
Flag Hotel Convento 
do Desagravo ****
www.flaghotel.pt/conventododesagravo

Calçada do Convento
3400-758 Vila Pouca da Beira
T (+351) 238 107 103
bookings.conventodesagravo@flaghotel.pt
GPS: 40°18’27.2”N 7°55’03.2”W

Miranda do Corvo
Hotel Parque Serra 
da Lousã ****
www.hotelparqueserradalousa.pt

Parque Biológico Serra da Lousã
3220-154 Miranda do Corvo
T (+351) 239 095 054 | 917 140 700
geral@hotelparqueserradalousa.pt
GPS: N40’05.056’ W 008’20.135’
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O O Hotel D. Inês, é um hotel moderno e confortável, situado na 
baixa citadina e no coração comercial de Coimbra, ao lado do Rio 
Mondego. Dispõe de 122 quartos, incluindo 2 suites e 4 quartos 
superiores, todos com casa de banho privativa, ar condicionado, 
telefone, minibar, cofre, rádio e TV. O restaurante A Garça, com 
capacidade de 50 pessoas (extensível até 500 pessoas) oferece uma 
variada gastronomia tradicional e internacional. O bar “Príncipe Real”, 
especialmente desenhado para o convívio ao som de uma música 
amena. O hotel caracteriza-se também pelos seus espaços ao ar livre, 
nomeadamente pelos seus pátios onde se situa a sua bonita piscina 
exterior. Dispõe igualmente de facilidades de SPA.
O PROGRAMA INCLUI: 

 ≈  2 noites em quarto com vista para o Rio Mondego
 ≈ Alojamento de criança até 12 anos (acompanhada pelos pais
e máximo de 1 por quarto)

 ≈ Pequeno almoço buffet  VIP “Família” no quarto
 ≈ Entrada no Portugal dos Pequenitos para 2 adultos e 1 criança
 ≈ Possibilidade de saída tardia (até 15h00)
 ≈ Acesso ao ginásio  Lugar de garagem mediante disponibilidade 
 ≈ Acesso internet WI-FI
 ≈ Acesso à sauna mediante marcação e disponibilidade
 ≈ 10% de desconto em massagem no LyfeStyle SPA no hotel
 ≈ Noite extra em quarto duplo  70 € 

3 dias, 2 noites
época alta***

102,5€
quarto duplo

época média**

95€
quarto duplo

época baixa*

87,5€
quarto duplo

Programa
2 noites

170€
2 pessoas

+ 1 criança

Pacote em Família
3 ou mais noites

-15%
sobre total 
da estadia

2 noites

-10%
sobre total 
da estadia

Em pleno centro de Coimbra, frente ao sereno Rio Mondego, este 
puro hotel “Belle Époque” recebe hóspedes desde 1926 e é um 
dos grandes símbolos arquitetónicos da cidade. A sua localização 
é perfeita e imbatível para a descoberta de Coimbra ao seu próprio 
ritmo - junto às principais artérias comerciais, a curta distância 
da Universidade e da Biblioteca Joanina, ambas Património da 
Humanidade, da Catedral de Santa Cruz, do séc. XII, e de todo o 
monumental casco medieval. O ambiente interior e design intacto 
deste autêntico hotel “heritage”, com o seu lobby em mármore, 
suas belíssimas sala de estar de época e sala de pequenos-almoços 
instalada no espetacular restaurante histórico, com seus magníficos 
painéis em madeira, e seus quartos em estilo Anos 20, com mobiliário 
original, levam a que o Astória não constitua a morada ideal para 
quem apenas celebra as conveniências que o mundo actual nos 
proporciona, mas, se apreciar coisas do passado e gostar de viagens 
no tempo, vai adorar o Astória e apaixonar-se por Coimbra.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 ou 3 noites em quarto duplo standard ou vista rio
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno almoço buffet para duas pessoas.

Situado numa zona termal com mais de um século de história, na 
freguesia de Samuel, Soure, distrito de Coimbra e apenas a 20 km 
da Figueira da Foz. Dispõe de 133 Quartos duplos e twins , 2 Suites 
e 3 Quartos para mobilidade Reduzida. Conta ainda com Room 
Service – 24h; Staff Multilingue; Internet wifi Gratuita; Lavandaria; 
Parque de Estacionamento gratuito ; diversas salas multiusos com 
equipamentos multimédia ideais para congressos e eventos; bar, 
restaurante, Piscina Interior; Balneário termal, SPA e ginásio.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em quarto duplo
 ≈ Pequeno almoço
 ≈ 2 jantares por pessoa

RESERVAS geral@termasdobicanho.com
T (+351) 808 203 883 | 808 100 030 | 239 580 020
COD: SB2020-BICANHO
Validade: *época Baixa: novembro e dezembro; **época média: abril, maio e outubro;

***época Alta: junho, julho, agosto e setembro 2020

RESERVAS astoria@almeidahotels.pt | T (+351) 239 853 020
COD: SHORT BREAKS - ‘1 DIA É BOM, 2 É ÓTIMO, 3 NUNCA É DEMAIS 
- TURISMO DO CENTRO
Validade: 11 março a 31 dezembro 2020, com exceção de 1 a 31 agosto e Fim de 

Ano. Sujeito a disponibilidade

RESERVAS reservas@donaines.pt 
COD: SHORTBREAK2020
Validade: 1 abril a 30 dezembro 2020

A reserva é obrigatória e sujeita à disponibilidade do hotel 

Coimbra
Hotel Dona Inês ***
www.donaines.pt

Rua Abel Dias Urbano, 12
3000-001 Coimbra
T (+351) 239 855 800
direccao@donaines.pt
GPS: 40.214589, -8.436119

Coimbra
Hotel Astória ***
www.almeidahotels.pt

Av. Emídio Navarro, 21
3000-150 Coimbra
T (+351) 239 853 020
astoria@almeidahotels.pt
GPS: N 40º 12’ 26.84” | W 8º.25’ 47.80”

Soure
Palace Hotel & Spa 
Termas do Bicanho ****
www.termasdesaotiago.com

Termas do Bicanho, Samuel
3130-112 Soure
T (+351) 239 580 020
geral@termasdobicanho.com
GPS: 40.085486, -8.740560

RESERVAS reservas@hoteldluis.pt | T (+351) 239 802 120
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020. Sujeito a disponibilidade

O Hotel D. Luís está localizado perto do centro de Coimbra, numa 
zona tranquila e com vistas deslumbrantes sobre a cidade. A sua 
localização sem paralelo permite estar perto do centro da cidade 
e simultaneamente usufruir de uma grande tranquilidade, sem 
quaisquer dificuldades de estacionamento. Para a comodidade dos 
seus hóspedes, o Hotel tem à disposição um serviço de transfer do 
Hotel para o centro da cidade. Devido aos seus espaços e serviço o 
Hotel D. Luis é também o local ideal para a realização de reuniões, 
dispondo de 5 salas equipadas com a tecnologia mais atual, 
permitindo-lhe oferecer solução para reuniões e banquetes, sendo 
o complemento ideal para muitos dos eventos que ocorrem em
Coimbra.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite em quarto Twin/Duplo
 ≈ Pequeno almoço buffet

1 noite

55€
quarto duplo

Coimbra
Hotel D. Luís ***
www.hoteldluis.pt

Santa Clara
3040-091 Coimbra
T (+351) 239 802 120
reservas@hoteldluis.pt
GPS: N40º11’22,9’’ / W08º 25’ 52,2’’

Short Break
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Programa

RESERVAS www.hoteloslo-coimbra.pt
COD: BTLFV2020
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020

RESERVAS comvidaquiaios@caritascoimbra.pt
T (+351) 925 763 653 | 239 792 430
COD: POIF TCP 2020
Validade: * 1 abril a 3 maio 2020 e 1 outubro a 20 dezembro 2020;  

** 6 a 12 abril 2020; *** 4 maio a 04 junho, 15 a 30 junho e 1 a 30 setembro 2020.  

Sujeito a disponibilidade

RESERVAS reservas@vinylmhotel.com | T (+351) 231 209 200
Validade: fevereiro a maio 2020 e outubro a dezembro de 2020 com exceção de 

épocas festivas

RESERVAS aguieira@hotelmonterio.com.pt 
Central reservas 808 203 883 ou 808 100 030
T (+351) 231 927 010 | 968 708 072
COD: SB2020-MRAGUIEIRA
Validade: *época baixa: novembro e dezembro; ** época média: abril, maio e outubro; 

***época alta: junho, julho, agosto e setembro 2020

Situado numa das mais belas regiões do país, rodeado de uma 
mancha florestal fantástica, o Hotel Monte Rio proporciona-lhe 
uma estadia onde poderá desfrutar da magnífica albufeira da 
Barragem da Aguieira. Além da paisagem de sonho poderá ainda 
praticar diversos desportos aquáticos no Rio Mondego e conhecer 
a magnífica gastronomia regional, de onde a famosa Lampreia se 
destaca como ex-libris regional. Aberto em 2006, o hotel apresenta 
comodidades acolhedoras , dispõe de 83 quartos duplos, twins, 
triplos, e 2 suites. É recomendado para famílias e casais de todas as 
idades.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite em quarto duplo
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno Almoço buffet

Vinyl M Hotel Design Inn está localizado na Mealhada e dispõe de um 
serviço privado de check-in e check-out. Todos os quartos têm uma 
temática musical, com a escolha entre Tango, Jazz, Rock e Samba. 
Cada quarto tem uma garagem privada com acesso ao quarto. 
Disponibiliza uma televisão de ecrã plano com canais por satélite e 
ar condicionado. As casas de banho privativas incluem um secador 
de cabelo e produtos de higiene pessoal gratuitos. Cada quarto inclui 
uma banheira ou um chuveiro de hidromassagem. Está disponível 
acesso Wi-Fi gratuito.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Fique 3 noites e pague 2
 ≈ Pequeno-almoço servido no quarto

O ComVida Quiaios, situado a 280 metros da Praia de Quiaios – 
Figueira da Foz, dispõe de 22 quartos, salas de reuniões, salas de 
estar, áreas desportivas, ginásio, biblioteca e serviço de refeições.  
O minigolfe e a disponibilização de bicicletas são também propostas 
de lazer que o hotel, com uma área total de quase 9000m², oferece. 
Reúne as condições ideais para reuniões, conferências, convívios, 
retiros, aniversários e outros eventos. Através de parcerias, pode 
propor um conjunto de atividades de animação e lazer para famílias 
ou empresas. 
OS PROGRAMAS INCLUEM: 
Quarto duplo ou twin ≈ 2 pessoas ≈ Pequeno-almoço ≈ Utilização 
livre do ginásio e minigolfe ≈ Internet wifi ≈ Estacionamento ≈ 
Bicicletas, mediante disponibilidade (custo extra) ≈ Late check-out/
Early check-in, mediante disponibilidade ≈ Cama extra 25€/pessoa, 
mediante disponibilidade ≈ Campanhas especiais para público sénior 
Primavera, Outono, Inverno e Feriados 2 noites 90€ ≈ 3 noites 132€ 
≈ 4 noites 172€ ≈ 5 noites 210€  
Páscoa 2 noites 108€ ≈ 3 noites 156€ ≈ 4 noites 204€ ≈ 5 noites 245€ 
≈ 6 noites 288€ ≈ 7 noites 315€  
Verão e Setembro 2 noites 110€ ≈ 3 noites 162€ ≈ 4 noites 212€ ≈  
5 noites 260€ ≈ 6 noites 306€ ≈ 7 noites 350€

Parte da zona protegida da UNESCO e perto da velha muralha da 
antiga e histórica Coimbra, o Hotel Oslo Coimbra é um hotel familiar 
e local.
Fica a uma agradável caminhada da famosa Universidade de 
Coimbra e lado a lado com o rio Mondego. Verdadeiramente um dos 
segredos mais bem guardados do maravilhoso centro histórico da 
cidade.
A maioria dos quartos do hotel oferece uma vista panorâmica e 
deslumbrante, tanto da Universidade como do tesouro escondido 
que é o centro da cidade de Coimbra. Conhecido pelos seus 
funcionários educados e simpáticos, este hotel oferece quartos 
confortáveis e um atendimento caloroso aos seus hóspedes.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite: desconto de 10% sobre a melhor tarifa disponível
 ≈ 2 noites: Tarifa especial de estadia alargada + oferta de pacote
“Viagem pelos sabores da Beira”* 

 ≈ 3 noites: Tarifa especial de estadia alargada + oferta de bilhete
duplo para Fado de Coimbra

* Garrafa de Espumante da Bairrada, Queijo do Rabaçal com Broa de Milho, Queijada

de Tentúgal, Licor Beirão

Coimbra tem mais encanto
1 noite

-10%
sobre melhor 

tarifa disponível

Primavera, 
Outono, 
Inverno e 
Feriados*

Páscoa** Verão e Set***
desde

110€
quarto duplo 

ou twin

desde

108€
quarto duplo ou 

twin

desde

90€
quarto duplo 

ou twin

Fique 3, pague 2

2=3
época alta***

65€
quarto duplo

época média**

62,5€
quarto duplo

época baixa*

60€
quarto duplo

Mortágua
Hotel Monte Rio Aguieira ***
http://aguieira.hotelmonterio.com.pt/

Junto ao acesso da Barragem da Aguieira
 3450-011  Barragem da Aguieira
T (+351) 231 927 010 | 968 708 072 
aguieira@hotelmonterio.com.pt
GPS: 40.350847, -8.202722

Mealhada
Vinyl M Hotel ***
www.vinylmhotel.com

Rua São Domingos Pedrulha
3050-183 Mealhada
T (+351) 231 209 200
reservas@vinylmhotel.com
GPS: 40º22´21.00´´N8º28´54,00´´0

Figueira da Foz
ComVida Quiaios ***
http://comvidaquiaios.caritascoimbra.pt

Rua Fonte dos Marecos, 11
3080-515 Praia de Quiaios
T (+351) 925 763 653 | 239 792 430 
comvidaquiaios@caritascoimbra.pt
GPS: 40º13’07.98” N; 8º53’16.33” O

Coimbra
Hotel Oslo Coimbra ***
www.hoteloslo-coimbra.pt

Avenida Fernão de Magalhães, 25
3000-175 Coimbra
T (+351) 239 829 071
info@hoteloslo-coimbra.pt
GPS: 40º12’33” N | 8º25’54” W
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Fique 3, pague 2

2=3
Reserva Antecipada 2020

reserve com 30 dias antecedência

-12%
sobre melhor 

tarifa disponível

Não há duas sem três
3ª noite

-40%
quarto duplo

2ª noite

-20%
quarto duplo

1ª noite

-10%
quarto duplo

Localizada no Centro histórico de Pereira, o Solar fica situado a 
poucos metros do apeadeiro de comboio, na linha do Norte, a poucos 
minutos de Coimbra e Figueira da Foz. A sua localização junto ao Rio 
Mondego convida a desfrutar da beleza natural  que aí pode disfrutar 
com relevo para o Paul d´Arzila, reserva natural de renome mundial, 
e observação de aves. Na antiga rota costeira dos Caminhos de São 
Tiago, o Solar é o lugar ideal para o recolhimento e para partir à 
descoberta da região, da sua história antiquíssima, cultura, beleza 
natural e gastronomia. A pé, de bicicleta ou a cavalo, em simples 
passeio ou na prática de desporto, na pesca ou desportos náuticos, 
venha libertar-se do stress da cidade e disfrutar.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Reservas para noites consecutivas
 ≈ Pagas com antecedência mínima de 2 semanas
 ≈ Respeito pela carta de principios de sustentabilidade ambiental do
Solar

 ≈ Oferta de prova de vinhos do Solar com a segunda noite

Bem-vindo à Quinta da Palmeira, uma casa de campo situada no 
coração da região do centro de Portugal, no município de Arganil, 
na aldeia de Cerdeira. Planeie umas férias e desfrute de uns dias 
descontraídos no interior de Portugal.
Oferecemos um serviço personalizado, onde encontra a beleza e 
conforto da Serra do Açor. A Quinta da Palmeira foi desenhada para 
se sentir em casa. Todos os nossos quartos foram elegantemente 
desenhados e emanam paz e tranquilidade.
Ao jantar connosco vai descobrir a ligação entre os sabores da terra e 
a comida gourmet. E aproveite o nosso luxuoso Spa privado: jacuzzi, 
sauna, banho turco e uma lareira.

Localizado à entrada da Serra da Estrela, o Hotel Solar do Rebolo 
proporciona-lhe uma estadia numa das zonas mais bonitas do 
Centro de Portugal.
A zona de Oliveira do Hospital é extremamente rica em paisagens 
naturais, desde as suas praias fluviais de bandeira azul, à zona de 
montanha da Serra do Açor e Serra da Estrela.
Com uma gastronomia rica e com sabores únicos, tem à sua 
disposição inúmeros restaurantes na zona, reconhecidos pela 
excelência da sua oferta. Não deixe de experimentar o queijo da 
serra reconhecido mundialmente pelo seu paladar único.
Tem igualmente à sua disposição inúmeros locais culturais.
Brinde-nos com a sua visita, e prometemos proporcionar-lhe uma 
estadia única, repleta de bons momentos para mais tarde recordar.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Fique 3 noites e pague 2
 ≈ Pequeno-almoço Buffet
 ≈ Acesso à Piscina e Jacuzzi
 ≈ Wi-Fi gratuito em todas as áreas
 ≈ Estacionamento (sujeito a disponibilidade)
 ≈ Promoção aplicável à tarifa de balcão

RESERVAS reservas@solardorebolo.pt | T (+351) 238 607 135
COD: TCP_3POR2
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020, com exceção de épocas festivas e feriados. 

Sujeito a disponibilidade. Aplicável apenas para reservas diretas. Não acumulável 

com outras campanhas em vigor. Não incluí suplementos nem extras

RESERVAS https://qportugal.com | info@qportugal.com
T (+351) 911 017 455
COD: 
Validade: 1 janeiro a 24 dezembro 2020 para reservas feitas com 30 dias de 

antecedência. Sujeito a disponibilidade. Não acumulável com outras promoções

RESERVAS solarsaotiago@gmail.com
COD: TCP_PROMO2020_CST
Validade: todo o ano 2020, com exceção de épocas especiais Páscoa, Natal, Ano 

Novo, mês de agosto e Vindimas

RESERVAS vumba.mail@gmail.com 
COD: TP2020
Validade: 1 a 9 abril, 13 a 30 abril, 4 a 31 maio, 16 setembro a 27 dezembro 2020

Vumba: Um Turismo de Qualidade enquadrado num ambiente 
genuinamente rural
A Vumba é uma propriedade rural de 140 hectares, que ocupa um 
bonito vale formado por pastagens e floresta. A extraordinária beleza 
da paisagem é reforçada pelas imponentes serras que circundam a 
região. A linha do horizonte é formada, ininterruptamente ao longo 
de 360º, pelos cumes da Estrela, do Açor e da Lousã, do Buçaco 
e do Caramulo. A quinta é atravessada por diversos caminhos e 
dispõe ainda de quatro pequenas barragens. Este conjunto isolado 
do mundo exterior proporciona os recursos naturais ideais para a 
fruição da natureza e a vivência de uma experiência rural. Quando 
aqui chegamos, a beleza da paisagem, o cheiro das flores e do 
campo, o aconchego da casa, tudo se conjuga para nos transportar 
para um estado de tranquilidade absoluta. As nossas casas e tudo o 
que as rodeia oferecem as condições ideais para o contacto com a 
natureza, a vivência de um ambiente bucólico e o desenvolvimento 
da introspecção e do auto-conhecimento. 

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Kit pequeno-almoço
 ≈ Goat Safari
 ≈ Visita guiada à quinta e às suas actividades

2 ou mais noites

-10%
sobre tarifa 

balcão

Vumba = Retiro + Natureza + 
Família e Amigos 

Arganil
Vumba Agroturismo
www.vumba.pt

Rua da Teixugueira
3300-367 S. Martinho da Cortiça
T (+351) 910 002 354
vumba@vumba.pt
GPS: 40º16’22,77’’N  8º09’05,45’’O

Montemor-o-Velho
Solar Caminho de São Tiago 
Turismo de Habitação
www.solarcaminhodesaotiago.pt 

Praça Dr. Abílio Mexia, 12
3140-3111 Vila de Pereira
T (+351) 239 160 971
solarsaotiago@gmail.com

Arganil
Quinta da Palmeira - Country 
House Retreat & Spa Turismo de Habitação
https://qportugal.com

Rua Principal 36 - Quinta da Palmeira
3305-050 Cerdeira
T (+351) 911 017 455
info@qportugal.com
GPS: 40.25890, -7.93959

Oliveira do Hospital
Hotel Solar do Rebolo **
www.solardorebolo.pt

Rua Alexandre Herculano, 16
3400-078 Oliveira do Hospital
T (+351) 238 607 135
reservas@solardorebolo.pt
GPS: N 40º 21.640’ W 007º 51.840’
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2 Dias é Melhor
2 noites

119€
T1 + jantar  

cozinha regional

Na Estrada N2, entre GÓIS e Pedrógão Grande, fica a aldeia Chã de 
Álvares, onde se situa a Casa de São Francisco da Chã. E uma típica 
casa da Beira Serra, construída em Xisto com a tradicional varanda 
voltada a poente. E datada de 1883 e foi há uma década reabilitada 
à traça original. Tendo sido então classificada como edifício de 
interesse municipal. Está inserida no périplo das Aldeias do Xisto com 
pitorescas praias fluviais, por perto.
A Casa dispõe de quatro quartos, cozinha e salão, e ainda de um T1.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em T1 - com cozinha, wi- fi , TV e aquecimento central
 ≈ 1 jantar: entrada/sopa, prato principal, sobremesa, café e garrafa
de vinho, em restaurante na aldeia. 

 ≈ Possibilidade de outra cama na sala, a pedido

RESERVAS adelia.b.lopes@gmail.com | T (+351) 968 344 475
Validade: 1 abril a 17 dezembro 2020, com exceção de agosto e semana de Páscoa

RESERVAS info@casadalagoa.pt | T (+351) 914 178 013
COD: 3NUNCAÉDEMAIS-2020
Validade: fevereiro, março, abril, outubro e novembro de 2020, com exceção da 

Páscoa

A partir de uma centenária casa de lavoura, estilo gandarez, 
reconstruímos a Casa da Lagoa. Em plena rede natura, a escassos 
metros da lagoa, que lhe dá o nome, entre campos de cultivo, a 
mata e as dunas, surge a Casa da Lagoa, e a quinta da casa, onde 
para si cultivamos e criamos o que de melhor a terra nos dá. A Casa 
da Lagoa é composta por três suites com wc privativo e jardim, um 
apartamento (2+2) com sala/kitchenette/wc, uma sala de refeições, 
biblioteca, sala de lazer, jardim/pomar, um amplo terraço e uma 
quinta com produção agrícola consciente.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Fique 3 noites e pague 2

3 nunca é demais!

2=3
Perfeito para relaxar  
em contacto com a Natureza 2 ou mais noites

-15%
quarto duplo

Um lugar mágico situado no coração da Serra da Lousã, a duas horas 
de Lisboa e a uma hora do Porto.
Segue o traço da Aldeia de Xisto onde se encontra, um espaço 
de enorme beleza natural, oferece experiências únicas, aliada ao 
requinte, conforto e originalidade das suas casas, desenhadas ao 
pormenor, despertando os seus sentidos para cada momento.
Aqui, encontra a presença, de uma floresta deslumbrante de 
castanheiros. 
Ao fundo ouve a água das cascatas com magníficos trilhos para 
caminhadas.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 ou mais noites
 ≈ Pequeno almoço

RESERVAS www.mountainwhisper.pt | info@mountainwhisper.pt
T (+351) 961 512 150
Validade: até 22 Dezembro 2020, com exceção de feriados e datas festivas, meses de 

julho e agosto. Sujeito a disponibilidade.

RESERVAS info@quintaisdocaneiro.com | T (+351) 964 939 058
COD: TCP1PROMO2020
Validade: todo o ano. Promoção válida para reservas diretas

Em pleno leito do rio, a rudeza do xisto da casa rural dos Quintais 
do Caneiro esconde um interior sofisticado e acolhedor. Protegida 
por terrenos agrícolas e florestais, o alojamento oferece ao visitante 
os verdadeiros luxos do turismo em espaço rural, a tranquilidade 
e a privacidade que podem ser vividas a dois, em família ou com 
um grupo de amigos. Os espaços exteriores cuidados e plenos de 
requinte completam a atmosfera tradicional que se respira em toda 
a casa. O empreendimento disponibiliza: casa com dois quartos, 
cozinha, sala, WC, sala de convívio com jogos e amplos espaços 
exteriores. Tem ainda à disposição desportos aquáticos, com kayak 
no rio Ceira, bicicletas, canas de pesca, e uma piscina biológica.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 3 ou mais noites
 ≈ Pequeno almoço

3 ou mais noites

-15%
sobre melhor 

tarifa disponível

Estadias longas

Miranda do Corvo
Quintais do Caneiro Casa de Campo
www.quintaisdocaneiro.com

Caneiro dos Braços
3220-423 Semide
T (+351) 964 939 058
info@quintaisdocaneiro.com
GPS:  40.17782, -8.319366

Miranda do Corvo
Mountain Whisper Casa de Campo
www.mountainwhisper.pt

Largo do Leão - Gondramaz
3220-533 Miranda do Corvo
T (+351) 961 512 150
info@mountainwhisper.pt
GPS: 40.061947°, W -8.272478°

Mira
Casa da Lagoa Casa de Campo
www.casadalagoa.pt

Rua das Palmeiras, 74
3070-153 Lagoa
T (+351) 914 178 013
info@casadalagoa.pt

Góis
Casa de São Francisco da Chã
Casa de Campo
facebook.com/CSFCA

Rua António Fernandes Cura
3330-128 Góis
T (+351) 968 344 475
casasaofrancisco@sapo.pt
GPS: 40°02’03.8”N 8°04’06.1”W
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Oferta Especial Turismo do Centro
desde

100€
casa T1

4 pessoas

desde

140€
casa T2

6 pessoas

A Casa de Santo António é uma unidade de Turismo em Espaço 
Rural, situada na Aldeia do Freixo, a 4kms de Mortágua e composta 
pela Casa do Telheiro (T1, até 4 pessoas) e Casa da Eira (T2, até 6 
pessoas). Tem ainda como áreas comuns: piscina, sala de jogos, 
jardim, horta e churrasqueira. Temos ainda bicicletas ao dispor dos 
hóspedes, assim como Wi Fi gratuita em todo o espaço.
A Casa de Santo António é ideal para uns dias de descanso ou para 
partir à descoberta do Centro de Portugal. Com a barragem da 
Aguieira a menos de 2kms, e num raio a menos de 1h, as serras do 
Buçaco, Caramulo, Lousã ou Estrela, cidades como Coimbra, Viseu e 
Aveiro ou ainda as Aldeias de Xisto, Piódão e inúmeras praias fluviais 
e percursos pedestres. 
Venha descobrir o Centro de Portugal, com a Casa de Santo António!

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Casa do Telheiro: T1 até 4 pessoas, pequeno-almoço 
2 noites: 100€, 3 noites: 140€

 ≈ Casa da Eira: T2 até 6 pessoas, pequeno-almoço 
2 noites 140€, 3 noites: 200€

RESERVAS geral@casadesantoantonio.com
T (+351) 964 016 797
COD: OFERTA ESPECIAL -TURISMO DO CENTRO
Validade: 1 abril a 31 dezembro de 2020, com exceção de 1 julho a 31 agosto e 

vésperas de feriado, o valor tem um acréscimo de 20€/noite. 

Com a reserva será solicitado o pagamento de 50% do valor da estadia

RESERVAS www.villapedra.com | info@villapedra.com
COD: TCPVP2020
Validade: 1 abril a 15 junho e 15 setembro a 23 dezembro 2020

Villa Pedra nasceu numa encosta da Serra de Sicó, bem no centro 
do país, na antiga Aldeia de Cima que esteve ao abandono por 
mais de setenta anos. Apaixonados pela sua beleza ímpar, os 
proprietários decidiram devolvê-la às novas gerações, aplicando 
técnicas de construção respeitadoras da base estética da região e do 
ecossistema local.
A sua reabilitação conta já com catorze casas recuperadas, incluindo 
o espaço “A Cozinha”, onde, sob marcação, pode desfrutar de uma 
saborosa refeição caseira.
O propósito da Equipa Villa Pedra é proporcionar aos seus clientes 
uma viagem ao mundo rural, aos costumes e tradições locais, através
de um serviço autêntico e de qualidade, assente no bem-estar 
e tranquilidade, para que se sintam como em casa.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 ou mais noites em villa T1 ou T2
 ≈ Pequeno-almoço completo
 ≈ Limpeza diária

Nota:

Villa T1 - a partir de 135€

Villa T2 - a partir de 250€

2 ou mais noites

-10%
villa T1 ou T2

Fique 3, pague 2

2=3

RESERVAS infomira@orbitur.pt
COD: TCP-PROMO2020-MIRA
Validade: 1 maio a 31 julho e 1 setembro a 31 dezembro 2020

RESERVAS infogala@orbitur.pt
COD: TCP-PROMO2020-GALA
Validade: 1 abril a 31 julho e 1 setembro a 31 dezembro 2020

Situado em plena Mata de Lavos, este parque da Orbitur encontra-se 
a 400 m de uma soberba praia, na qual se podem praticar variados 
desportos. Três blocos sanitários e uma piscina servem o parque, 
que também possui alojamentos de aluguer, minimercado, bar 
e restaurante (de março a outubro). Vale a pena visitar o extenso 
areal da Figueira da Foz, o casino, bem como a cidade de Coimbra, 
repleta de monumentos e de história. A Serra da Boa Viagem é uma 
reserva natural e um paraíso para aqueles que apreciam a Natureza. 
Conímbriga, nas proximidades, oferece-lhe a possibilidade de visitar 
as belas ruínas romanas do século I d.C.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Fique 3 noites e pague 2

Parque muito aprazível junto à praia, situado a sul de Aveiro, 
numa zona tranquila. Um portão na parte de trás do parque dá 
acesso a uma vasta praia. Em frente ao parque existe um lago, no 
qual desemboca a Ria de Mira. Os pontos de água e eletricidade 
são inúmeros. Tem dois blocos sanitários e possui alojamentos 
de aluguer, minimercado, bar e restaurante, de maio a início de 
outubro. A Lagoa da Barrinha é o local ideal para a prática do 
windsurf, vela, ski aquático ou remo. Não deixe, ainda, de apreciar 
as casas de madeira com riscas e às cores na Costa Nova. Desfrute 
da ciclovia de Mira, permitindo um agradável percurso pela zona 
florestal. Nas proximidades, não deixe de visitar Aveiro.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Fique 3 noites e pague 2

Fique 3, pague 2

2=3

Mira
Parque de Campismo 
Orbitur Mira ***
www.orbitur.pt

Estrada Lago do Mar
3070-378 Praia de Mira
T (+351) 231 471 234
infomira@orbitur.pt
GPS: N 40º 26’ 41’’, W 008º 47’ 53’’

Figueira da Foz
Parque de Campismo 
Orbitur Gala ***
www.orbitur.pt

EN 109 - Km 4 - Gala
3090-380 Figueira da Foz
T (+351) 233 431 492
infogala@orbitur.pt
GPS: N 40º  07’  07’’, W 008º  51’  23’’

Soure
Villa Pedra Natural Houses 
Casa de Campo
www.villapedra.com

Rua do Rechio e Seladas, s/n - Cotas
3130-092 Pombalinho
T (+351) 910 731 194
info@villapedra.com
GPS: 40°00’11.7”N 8°29’10.2”W

Mortágua
Casa de Santo António Casa de Campo
www.casadesantoantonio.com

Rua de Santo António, 7 - Freixo
3450-116 Mortágua
T (+351) 964 016 797
geral@casadesantoantonio.com
GPS: 40.3775150, -8.1991080
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RESERVAS tryp.leiria@meliaportugal.com
gloria.leitao@meliaportugal.com
Validade: todo ano mediante disponibilidade

Localizado no coração de Leiria e a curta distância a pé do centro 
histórico e das principais áreas recreativas. Hotel ideal para descobrir 
esta bela cidade.
Acesso fácil às rodovias principais e bem pertinho de tudo que você 
precisa conhecer na região de Leiria: atrações turísticas, restaurantes 
e bares. A oportunidade perfeita para explorar o belo centro dessa 
cidade medieval.
Quartos espaçosos com decoração elegante, totalmente equipados 
para garantir a estadia mais confortável possível
O ambiente informal e o cardápio saboroso do Restaurante The 
Bistrô é a opção ideal para almoços de negócios ou uma refeição 
com alguém especial.
Academia, oficina e estação de carregamento de veículos elétricos 
(uma especialmente para TESLA), serviços e instalações projetadas 
para fornecer uma experiência completa.
Sala de reuniões com equipamentos modernos e estacionamento. 
Um local perfeito para todos os tipos de eventos corporativos e 
privados.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Mínimo 2 noites em quarto duplo
 ≈ Pequeno Almoço

1 noite

69€
quarto duplo

Escapadas Fim de Semana
na 3ª noite

-50%
sobre melhor 

tarifa disponível

RESERVAS residence@eurosol.pt | T (+351) 244 860 460
COD: PRTCP20
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020

O Eurosol Residence é um excelente ponto de partida para viagens, 
pela região Centro de Portugal, com um vasto património cultural 
e histórico, gastronómico, religioso e de natureza (para passeios 
pedestres, BTT e outros desportos). Nas proximidades encontram-
se os belíssimos Mosteiros de Batalha e Alcobaça; Castelos; Grutas; 
Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota; praias de São 
Pedro de Moel, Nazaré e Pedrogão e Fátima, considerado “o altar do 
mundo” com mais de 5 milhões de visitantes por ano.
A região Leiria-Fátima conta com três Maravilhas de Portugal:
• O Mosteiro da Batalha foi um dos monumentos vencedores das ‘7
Maravilhas de Portugal’ 
• As Grutas de Mira de Aire foram eleitas umas das ‘7 Maravilhas
Naturais de Portugal’
• O Arroz de Marisco da Praia da Vieira foi um dos grandes vencedores
do Concurso ‘7 Maravilhas da Gastronomia’

Leiria
Hotel Tryp Leiria ****
www.trypleiria.com

Rua Manuel Simões Maia
2415-520 Leiria
T (+351) 244 249 900
tryp.leiria@meliaportugal.com
GPS: 39.753805 , -8.813103

Leiria
Eurosol Residence Hotel 
Apartamento ****
www.eurosol.pt

Rua Comissão da Iniciativa, 13
2410-098 Leiria
T(+351) 244 860 460
residence@eurosol.pt
GPS: N +39º 44’ 44.52”  W -8º 48’ 09.87”

Região de Leiria

Castelo de Leiria

Figueiró 
dos Vinhos

Mosteiro 
da Batalha
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RESERVAS leiria@eurosol.pt | T (+351) 244 849 849
COD: PRTCP20
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020

O Hotel Eurosol Leiria e Jardim é um excelente ponto de partida 
para viagens, pela região Centro de Portugal, com um vasto 
património cultural e histórico, gastronómico,  religioso e de 
natureza (para passeios pedestres, BTT, outros desportos). Nas 
proximidades encontram-se os belíssimos Mosteiros de Batalha 
e Alcobaça; Castelos; Grutas; Centro de Interpretação da Batalha 
de Aljubarrota; praias de São Pedro de Moel, Nazaré e Pedrogão e 
Fátima, considerado “o altar do mundo” com mais de 5 milhões de 
visitantes por ano. 
A região Leiria-Fátima conta com três Maravilhas de Portugal:
• O Mosteiro da Batalha foi um dos monumentos vencedores
das ‘7 Maravilhas de Portugal’ 
• As Grutas de Mira de Aire foram eleitas umas das ‘7 Maravilhas
Naturais de Portugal’
• O Arroz de Marisco da Praia da Vieira foi um dos grandes
vencedores do Concurso ‘7 Maravilhas da Gastronomia’

na 3º noite

-50%€
sobre melhor tarifa

Cook

165€
1 pessoa

quarto duplo

Nature

150€
1 pessoa

quarto duplo

E-bike

145€
1 pessoa

quarto duplo

Relax

200€
1 pessoa

quarto duplo

Pequeno hotel de charme com 12 quartos, piscina exterior e interior, 
situado no coração do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros 
a 1 hora de Lisboa e 35 minutos da costa. O hotel realiza jantares em 
modo lição de cozinha diariamente e promove várias atividades de 
contacto com a natureza.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Programa E-bike: 2 noites alojamento em quarto Duplo APA +
1 hora de utilização de E-bike + Banhos d’Aire (outubro a maio):  
145€ por pessoa.

 ≈ Programa Nature: 2 noites alojamento em quarto Duplo APA + GPS
para Passeio pedestre + Picnic + Banhos d’Aire (outubro a maio): 
150€ por pessoa

 ≈ Programa Cook: 2 noites alojamento em quarto Duplo APA +
Jantar em modo Cooking lesson (sem bebidas)+ Banhos d’Aire 
(outubro a maio): 165€ por pessoa.

 ≈ Programa Relax: 2 noites alojamento em quarto Duplo APA +
Massagem Aromas da Natureza, em simultâneo + Banhos d’Aire 
(outubro a maio): 200€ por pessoa. 

RESERVAS Info@cookinghotel.com
COD: SHORT BREAKS
Validade: De 1 de Março a 30 de Junho e de 1 de Setembro a 28 de Dezembro 2020 

RESERVAS geral@termasdemontereal.pt | T (+351) 244 618 900
COD: TCP_2020
Validade: 15 abril a 29 dezembro 2020

Com uma clara ligação à natureza envolvente e integrado numa 
propriedade com cerca de 24 hectares, a decoração do novo Monte 
Real celebra o verde, a tranquilidade e a fuga ao dia-a-dia.
Na mata do resort os 3 km de caminhos pedonais convidam a 
um passeio ou a uma corrida ao final do dia. Há também vários 
equipamentos de manutenção, 2 campos de ténis e 18 buracos para 
quem gosta de minigolfe.
Faça um piquenique à sombra, leve as crianças ao parque infantil e 
aproveite o tempo em família.
E para quem gosta de se mimar, desça a nossa avenida e vá até ao 
Spa, onde encontrará 1 piscina de relaxamento, sauna, banho turco e 
vários tratamentos feitos à medida.

2 noites

-20%
sobre melhor 
tarifa do site

2 noites

-15%
sobre melhor 
tarifa do site

1 noite

-10%
sobre melhor 
tarifa do site

Oferta Especial Short-Breaks
3 ou mais noites

65€
quarto duplo

RESERVAS  reservas@villasdafonte.pt 
COD: #SHORT3NOITESDRINKPISCINA/195€
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020, com exceção de julho, agosto, setembro e de 

22 dezembro a 2 janeiro 2021

O Hotel Apartamentos Villas da Fonte – Leisure & Nature é uma 
unidade hoteleira com classificação de 4 estrelas, localizada na 
Aroeira, freguesia de Monte Redondo, concelho e distrito de Leiria, 
bem no coração de Portugal. Aqui o conforto, a tranquilidade e 
o bem-estar, convidam a estadias mais longas, sobretudo para
famílias, casais e grupos de amigos.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Wellcome Drink
 ≈ Pequeno-almoço
 ≈ 1 hora de piscina interior aquecida por dia

No Hotel Villas da Fonte,
2 noites é bom, 3 é perfeito!

Leiria
Hotel Villas da Fonte
Leisure & Nature ****
https://villasdafonte.pt

Rua Central, 15 - Aroeira
2425-601 Aroeira
T (+351) 244 004 031
reservas@villasdafonte.pt
GPS: 39°53’26.37°, -8°51’06.70°

Leiria
Monte Real
Hotel, Termas, Spa ****
www.termasdemontereal.pt/

Rua de Leiria, Monte Real
2425-039 Leiria
T (+351) 244 618 900
geral@termasdemontereal.pt
GPS: +39° 51’ 5.15’; -8° 52’ 1.87’

Porto de Mós
Cooking and Nature Hotel **** 
www.cookinghotels.com

Rua Asseguia das Lajes, 181
2480-032 Alvados
T (+351) 244 447 000
info@cookinghotel.com
GPS: 39º 32’53.85’’ N, 8º 46’ 24.51’’ W

Leiria
Hotel Eurosol Leiria & Jardim ***
www.eurosol.pt

R. D. José Alves Correia da Silva
2414-010 Leiria
T (+351) 244 849 849
leiria@eurosol.pt
GPS: N +39º 44’ 22.23” W -8º 48’ 35.85”
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RESERVAS T (+351) 960 232 988
COD: TCP2020_QDSCB
Validade: 1 abril a 30 junho e 16 setembro a 30 dezembro 2020

RESERVAS T (+351) 960 232 988
COD: TCP2020_QDSSOL
Validade: 1 abril a 30 junho e 16 setembro a 30 dezembro 2020

Ao olharmos para este terreno de 4,5 hectares, temos a sensação 
de que a sua beleza, a diversidade de culturas, o ar puro que aquí se 
respira e o silêncio de um todo, nos faz sentir num lugar paradisíaco!
A Casa Brigitte é uma casa com cerca de 200 anos, com uma área 
de 80 m2 habitável. Recuperada cuidadosamente, mantendo o seu 
próprio estilo. Possui 2 quartos de casal bastante confortáveis, uma 
casa de banho cujas paredes estão revestidos com azulejo pintado 
à mão; uma sala de estar e de refeições e uma cozinha tradicional, 
devidamente equipada. A casa possui aquecimento central, ar 
condicionado, wifi grátis, TV por satélite e máquina de lavar roupa.
Usufrui ainda de um pátio com churrasqueira, jardim com mesa e 
cadeiras, além de estacionamento privado.
No centro da quinta encontra-se a piscina, que é generosamente 
alimentada com água, que brota da terra. A Quinta do Sobral 
encontra-se bem inserida na zona das Aldeias do Xisto.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Alojamento
 ≈ Pequeno almoço
 ≈ Visita guiada da Quinta do Sobral

A unidade de Agroturismo Acquavilla House está instalada num 
espaço natural com abundante vegetação, conferindo-lhe um 
ambiente calmo e tranquilo, ideal para descansar.
Tem à disposição dos hóspedes dois quartos  superiores com 
frigorífico e micro ondas, seis quartos duplos, um dos quais adaptado 
a pessoas com mobilidade condicionada e um deck exterior 
que permite um relaxamento total ao som da água corrente. Os 
pormenores arquitetónicos da sua reconstrução com uma total 
integração na paisagem, não deixam ninguém indiferente.
Num raio de 60 km tem à sua espera quatro locais classificados 
pela Unesco como património mundial (Coimbra, Tomar, Alcobaça e 
Batalha). Paisagens naturais da Serra do Sicó e da Praia do Osso da 
Baleia são também uma alternativa a considerar.

OS PROGRAMA INCLUEM: 
Pacote famílias 2 noites ≈ pequeno almoço ≈ 2 adultos e 1 criança 
até 12 anos ≈ 1 jantar com bebidas ≈ 220 €
Pacotes A Dois
Opção A: 2 noites ≈ pequeno almoço ≈ 2 pessoas ≈ degustação de 
produtos regionais ou 1 jantar romântico ≈ 160€
Opção B: 1 noite ≈ pequeno almoço ≈ massagem ( 2x 1h) ≈ 130€

Ao olharmos para este terreno de 4,5 hectares, temos a sensação 
de que a sua beleza, a diversidade de culturas, o ar puro que aquí se 
respira e o silêncio de um todo, nos faz sentir num lugar paradisíaco!
O Solar é o edifício principal da Quinta do Sobral. Foi recentemente 
construído em estilo português tradicional, oferecendo aos visitantes 
todas as comodidades, que agraciam os olhos e enchem o coração.
Possui quatro quartos espaçosos e acolhedores com casa de banho 
privativa. Cada quarto ocupa 22 m2.Tem ainda aquecimento central, 
ar condicionado, televisão via satélite e wifi grátis. Em suma, oferece 
aos visitantes, tudo o que poderia usufruir no mais requintado 
complexo turístico. A casa ainda dispõe de um jardim interior em 
estilo romano, tal como todo o edifício. O pequeno almoço é servido 
neste jardim ou na sala no interior deste espaço.
No centro da quinta encontra-se a piscina, que é generosamente 
alimentada com água, que brota da terra. 
A Quinta do Sobral encontra-se bem inserida na zona das Aldeias do 
Xisto.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Alojamento
 ≈ Pequeno almoço
 ≈ Visita guiada da Quinta do Sobral

3 noites

289€
T2

2 a 4 pessoas

3 noites

174€
quarto duplo

2 noites

196€
T2

2 a 4 pessoas

2 noites

116€
quarto duplo

Escapadinha Rural Escapadinha Rural

RESERVAS info@hotelddinis.pt | T (+351) 244 815 342
Validade: todo o ano 2020

RESERVAS reservas.acquavilla@gmail.com
T (+351) 936 403 041 | 933 263 221
COD: TC2020ACV
Validade: fim de semana (noites de sexta e sábado). Sujeito a confirmação e 

marcação prévia.

Com um ambiente acolhedor e familiar o Hotel D. Dinis ** encontra- 
– se situado em pleno centro da cidade de Leiria. Em lazer ou em 
negócios, poderá disfrutar de uma confortável e agradável estadia 
em quartos recentemente remodelados com uma ampla vista para
o Castelo e para o Rio.
Beneficiando da localização e da envolvente do Hotel, facilmente 
poderá realizar passeios pelo centro histórico da cidade, caminhadas,
jogging ou ciclismo, aproveitando as aprazíveis margens do rio Liz e 
o Jardim da Cidade
Dispomos de quartos casal/double, duplo/twin com wc privativo, TV
Lcd com canais por cabo, ar-condicionado, aquecimento central e 
Wi-Fi gratuito.
O D. Dinis dispõe de uma recepção aberta 24 horas com um local 
para armazenar bagagens.

Nota: todas as tarifas mencionadas incluem pequeno-almoço, wifi e 

estacionamento privativo

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Época Baixa (outubro a abril) 
Quarto Individual 37€/noite 
Quarto Duplo/Twin 47€/noite 
Quarto Triplo 63€/noite 

 ≈ Época Alta (maio a setembro) 
Quarto Individual 45€ 
Quarto Duplo/Twin 55€/noite 
Quarto Triplo 69€/noite

1 noite desde

37€
quarto

 individual

1 noite desde

47€
quarto

duplo/twin

1 noite desde

63€
quarto

triplo

2 noites

160€
2 pessoas

jantar

1 noite

130€
2 pessoas

massagem

2 noites

220€
2 adultos +

1 criança

Maravilhas de Leiria Respire Fundo

Figueiró dos Vinhos
Quinta do Sobral
Casa Brigitte Casa de Campo
www.quintadosobral.com

Quinta do Sobral
3260-342 Ribeira de São Pedro
T (+351) 960 232 988
brigitte.quintadosobral@gmail.com
GPS: -8,270355, 39,893555

Figueiró dos Vinhos
Quinta do Sobral | O Solar
Casa de Campo
www.quintadosobral.com

Quinta do Sobral
3260-342 Ribeira de São Pedro
T (+351) 960 232 988
brigitte.quintadosobral@gmail.com
GPS: -8,270355, 39,893555

Leiria
Hotel Dom Dinis **
www.hotelddinis.pt

Rua de Tomar, 3
2410-186 Leiria
T (+351) 244 815 342
info@hotelddinis.pt
GPS: N 39º44’37.21” W 8º48’14.26”

Pombal
Acquavilla House Agroturismo
https://acquavillahouse.wixsite.com/acquavilla 

Rua do Lagar, 8 -Ponte de Assamaça
3100-357 Pombal
T (+351) 936 403 041 | 933 263 221 
reservas.acquavilla@gmail.com
GPS: 39,878246N, 8,609698W
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Turismo Centro Portugal Um país dentro do País.

NÃO SE ESQUEÇA: ao reservar indique o código da promoção

RESERVAS info@cookinghotel.com
COD: SHORT BREAKS 2020
Validade: 1 março a 30 junho e de 1 setembro a 28 dezembro 2020

RESERVAS infospedro@orbitur.pt
COD: TCP-PROMO2020-SPMOEL
Validade: 1 abril a 31 julho e de 1 setembro a 31 dezembro 2020

The Nest é o novo espaço Cooking and Nature. Oferece 8 quartos 
duplos e 3 apartamentos. Para complementar a estadia disponibiliza 
uma rede de percursos na natureza, rotas para e-bikes que pode 
alugar no alojamento, passeios a cavalo, workshops de olaria entre 
outras sugestões.
Piscina exterior, petiscos saudáveis, lições de cozinha exclusivas 
numa cozinha de charme, varandas com vista sobre a montanha 
e um relvado para jogos de ar livre completam uma variada oferta 
para dias inesquecíveis no coração de Portugal.

OS PROGRAMA INCLUEM: 
 ≈ Programa E-bike: Oferta de 1 hora de e-bike em reservas de
3 ou mais noites, mencionando esta promoção e sujeito à 
disponibilidade dos equipamentos.

 ≈ Programa Nature: 2 noites alojamento em quarto Duplo APA +
GPS para Passeio pedestre + Picnic + Banhos d’Aire (outubro a 
maio): 140€ por pessoa

 ≈ Programa Cook: 2 noites alojamento em quarto Duplo APA +
Jantar em modo Cooking lesson (sem bebidas)+ Banhos d’Aire 
(outubro a maio): 165€ por pessoa.

Parque situado num extraordinário entorno, numa pequena 
estância balnear da Costa de Prata, bastante procurada, sobretudo 
pelos residentes da zona interior centro do país. Trata-se de um 
dos parques mais atrativos da rede Orbitur, localizado num pinhal, 
tranquilo e com ótimas infraestruturas. É servido por minimercado, 
snack-bar e restaurante, de abril a meados de setembro, e loja de 
conveniência nos restantes períodos do ano. Tem piscinas com 
escorregas, que fazem as delícias de todos, e alojamentos equipados 
com boas comodidades, para férias e fins de semana. A praia situa-se 
a 600 m e é abrigada. É um excelente ponto de partida para visitar a 
Marinha Grande, o Mosteiro da Batalha, etc. Foi galardoado pelo DCC 
(Deutsch Camping Club) com o Prémio DCC Europa 2004.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Fique 3 noites e pague 2

Cook

165€
2 noites

jantar + banhos d’aire

Nature

140€
2 noites

gps + picnic

2=3
The Nest special stays Fique 3, pague 2

Porto de Mós
The Nest - Cooking and Nature 
Casa de Campo
www.cookinghotels.com

Rua Asseguia das Lajes 181
2480-032 Alvados
T (+351) 244 447 000
info@cookinghotel.com
GPS: 39º 32’53.85’’ N, 8º 46’ 24.51’’ W

Marinha Grande
Parque de Campismo Orbitur 
S. Pedro de Moel ***
www.orbitur.pt 

Rua Volta do Sete - S. Pedro de Moel
2430-532 Marinha Grande
T (+351) 244 599 168
infospedro@orbitur.pt
GPS: N 39º  45’  29’’, W 009º  01’  33’’

Costa Nova, Ílhavo

Ria de Aveiro

Águeda

Ria de Aveiro
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Turismo Centro Portugal Um país dentro do País.

RIA DE AVEIRONÃO SE ESQUEÇA: ao reservar indique o código da promoção

Mais informações em https://turismodocentro.pt

RESERVAS info@hotelasamericas.com | T (+351) 234 346 010
COD: TCP - SHORT BREAK 2020
Validade: todo o ano, mediante disponibilidade

RESERVAS T (+351) 234 377 400 | 964 649 619 
COD: TCP_PROMO2020
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020, com exceção do mês de agosto e Fim de Ano

Situado no centro da cidade de Aveiro, o Hotel As Américas - Art 
Nouveau & Design, é reconhecido pela singularidade conceptual do 
edifício, tornando-o num dos mais emblemáticos da cidade. Sendo 
composto por uma casa de estilo “Arte Nova” e por um edifício de 
arquitetura moderna, o Hotel concede ao cliente espaços únicos, 
proporcionados pela sua decoração eclática.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Welcome drink composto por Vinho do Porto e Ovos-moles
 ≈ Wireless em todo o hotel
 ≈ Parque de estacionamento
 ≈ Acesso ao workshop de ovos-moles e degustação com flute de
espumante

 ≈ Acesso à visita guiada no Aliança Underground Museum com
degustação de espumantes

 ≈ Passeio de barco moliceiro pelos canais da Ria de Aveiro

3 noites

300€
quarto 
duplo

3 noites

240€
quarto 

individual

1 Dia é bom, 2 é ótimo, 
3 nunca é demais

RESERVAS www.montebelohotels.com
COD: CAMP-MONTEBELO15
Validade: 1 março a 28 dezembro 2020

RESERVAS curia@almeidahotels.pt | T (+351) 231 510 300
COD: SHORT BREAKS - ‘1 DIA É BOM, 2 É ÓTIMO, 3 NUNCA É DEMAIS - 
TURISMO DO CENTRO
Validade: 11 março a 31 dezembro 2020 com exceção de 1 a 31 de agosto e Fim de 

Ano. Sujeito a disponibilidade e não válidos

O Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel potencia o património da 
Vista Alegre e a relevância social, tecnológica e artística da indústria 
cerâmica, constituindo-se como um dos hotéis mais completos da 
região. Integrado num projeto de recuperação do Palácio, da Capela 
de Nossa Senhora da Penha de França (Monumento Nacional), do 
Bairro Operário, do Teatro e do Museu, num contexto paisagístico 
que inclui a Ria de Aveiro, o Montebelo Vista Alegre distingue-se pela 
oferta global e por uma identidade única.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Alojamento
 ≈ Pequeno-almoço buffet no restaurante do hotel
 ≈ Acesso gratuito à piscina interior climatizada, sauna, banho turco,
jacuzzi e ginásio

 ≈ Visitas à Capela e Museu Vista Alegre - entrada gratuita para
hóspedes

 ≈ Early check-in mediante disponibilidade
 ≈ Late check out mediante disponibilidade
 ≈ Desconto de 10% nas lojas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro
(localizadas no Lugar da Vista Alegre)

 ≈ 10% de desconto em restaurantes, entretenimento e lazer

Existe sempre magia e encantamento ao entrar num dos últimos 
grandes Palaces europeus da Belle Époque. Localizado na estância 
termal da Curia, entre Coimbra e Aveiro, em plena Bairrada vinhateira, 
o Palace da Curia, inaugurado em 1926, foi admiravelmente 
remodelado honrando o espírito do lugar e enaltecendo toda 
a sua grandiosidade dos Dourados Anos 20. Rodeado pelo seu 
parque privativo de 12 hectares, entre o parque termal e o golfe, 
este puro hotel “heritage” propõe-lhe um admirável nível de 
serviço personalizado, impressionantes áreas públicas originais 
verdadeiramente “vintage”, quartos reinterpretados ao estilo da 
época em perfeita harmonia entre antiguidade e contemporaneidade, 
um restaurante histórico num ambiente de época servindo cozinha 
epicuriana e vinhos da região, um spa retemperador com piscina 
interior, massagens, sauna, banhos turco e japonês, uma gloriosa 
piscina exterior Art Déco, datada de 1934 e com um espelho de água 
de 600m2, aberta durante a época estival, e óptimas condições para a
realização de grandes eventos com carácter.
O PROGRAMA INCLUI:

 ≈ 3 ou mais noites em quarto duplo Páteo ou Exterior
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno almoço buffet
 ≈ Oferta de welcome drink de espumante

-15%
sobre melhor 
tarifa do site

Programa

Aveiro
Hotel As Américas 
Art Noveau & Design **** 
www.hotelasamericas.com

Rua Eng. Von Haffe, 20
3800-176 Aveiro
T (+351) 234 346 010
info@hotelasamericas.com
GPS: 40.644340416548424  -8.646036386489868

Aveiro
Hotel Moliceiro ****
www.hotelmoliceiro.pt

Rua Barbosa de Magalhães, 15/17
3800-154 Aveiro
T (+351) 234 377 400 | 964 649 619 
hotelmoliceiro@hotelmoliceiro.pt
GPS: 40º 38’ 30,91’’ N - 8º 39’ 21,79’’ O

Anadia
Curia Palace Hotel
SPA & Golf ****
www.almeidahotels.pt

Curia - Tamengos
3780-541 Anadia
T (+351) 231 510 300
curia@almeidahotels.pt
GPS: N40º25’29.18’’ - W8º27’46.40’’

Ílhavo
Montebelo Vista Alegre Ílhavo 
Hotel *****
www.montebelohotels.com

Lugar da Vista Alegre
3830-309 Ílhavo
T (+351) 234 241 630
montebelovistalagre@montebelohotels.com 
GPS: 40º35’18,661ºN, 8º41´4,996ºW

-50%
sobre valor da 

entrada no SPA

3 ou mais noites

-10%
sobre melhor 
tarifa do site

Em frente ao canal central da Ria de Aveiro, o Hotel Moliceiro define-
se como charmoso, romântico e familiar, prima pela decoração, 
oferecendo quartos que combinam conceitos de descanso e ilusão.
Esta unidade hoteleira pode gabar-se de ter uma identidade própria 
que alia “o requinte à hospitalidade em ambiente familiar”, 
Muito focados no atendimento personalizado, conjugam a sua 
pequena capacidade com uma gama de programas “taylor made” 
que privilegiam naturalmente quem aprecia um ambiente mais 
romântico e acolhedor. Um ambiente familiar de requinte.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites quarto standard
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Bebida de Boas vindas
 ≈ Pequeno-almoço Buffet
 ≈ Serviço Gourmet composto por vinho, fruta, queijo, doce e tostas
num dos dias da estadia no quarto

 ≈ Facilidade de chá e café no quarto
 ≈ Passeio de Barco Moliceiro (2 pessoas)
 ≈ Visita à Oficina do Doce
 ≈ Wifi livre
 ≈ Piano Bar aos fins de semana
 ≈ Check-out até ás 13:00

2 noites

345€
2 pessoas 

Programa Gourmet
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Turismo Centro Portugal Um país dentro do País.

RIA DE AVEIRONÃO SE ESQUEÇA: ao reservar indique o código da promoção

Mais informações em https://turismodocentro.pt

RESERVAS geral@hotel-cabecinho.com | T (+351) 231 510 940
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020. Sujeito a disponibilidade

Hotel moderno com localização privilegiada na região do Vinho 
e do famoso Leitão à Bairrada. Conforto, intimidade, eficiência e 
acolhimento é o que oferecemos bem no coração da Bairrada, na 
Cidade de Anadia.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Fique 3 noites pague 2
 ≈ Quarto duplo
 ≈ Wifi Gratuito
 ≈ Parque de Estacionamento Privado Gratuito
 ≈ Pequeno Almoço Buffet
 ≈ Acesso a SPA, Jacuzzi, Ginásio e Piscina
 ≈ Late Check-out (Mediante disponibilidade)

2=3
Fique 3, pague 2

RESERVAS melia.ria@meliaportugal.com
gloria.leitao@meliaportugal.com
Validade: todo o ano 2020, com exceção do Fim de Ano

RESERVAS bookings@tulipinnestarreja.com
COD: TCP_PROMO2020
Validade: Válido até 29/12/2020 excepto de 15 de Julho a 15 de Setembro

Localizado a apenas 3km do centro da cidade, o Tulip Inn Estarreja 
Hotel & SPA é o local ideal para estadias de negócio e lazer. Dotado 
de 67 Quartos, o Restaurante Real Cozinha Velha, o Bar Paço Real, 
Health Club equipado com piscina interior, sauna, ginásio, sala de 
cardio fitness, jacuzzi e banho turco, SPA com rituais de relaxamento 
e estética, Court de Ténis, piscinas exteriores, Mini Golfe, 4 Salas 
de Reunião e Banquetes, Internet Wi-Fi, Room Service, serviço de 
Lavandaria. Deixe-se encantar pela deliciosa gastronomia local no 
Restaurante Real Cozinha Velha onde os sabores tradicionais se 
misturam com os mais famosos e apreciados Vinhos da região. 
Desfrute de todo o conforto e bem-estar que só esta unidade pode 
proporcionar!
O PROGRAMA INCLUI: 
3 noites em quarto duplo ≈ 2 pessoas ≈ Porto de Boas-vindas ≈ 
Pequeno-almoço Buffet ≈ Jantar menu do dia (bebidas não incluídas) 
≈ Acesso gratuito ao Golden Sense Spa: jacuzzi, sauna, piscina interior 
climatizada, banho turco e ginásio ≈ Acesso ao court de ténis – 
mediante disponibilidade ≈ 10% de desconto em todos os rituais e 
produtos do spa ≈ Internet WIFI gratuita em todo o hotel ≈ Parque 
de estacionamento gratuito 0-3 anos: grátis (berço ou cama) ≈ 4-10 
anos: 50€ ≈ Mais de 10 anos: 70€ (máximo de 1 criança por quarto 
ou 2 até 10 anos em suite)

3 noites

236€
suite/

quarto superior

3 noites

196€
quarto duplo

3 por 2

Anadia
Hotel Cabecinho ***
www.hotel-cabecinho.com

Rua Eng. Tavares da Silva
3780-203 Anadia
T (+351) 231 510 940
geral@hotel-cabecinho.com
GPS: 40.436728,-8.439656

Aveiro
Meliá Ria Hotel & Spa ****
www.meliaria.com

Cais da Fonte Nova, Lote 5
3810-200 Aveiro
T (+351) 234 401 000
melia.ria@meliaportugal.com
GPS:  40.638452, -8.64497

Estarreja
Tulip Inn Estarreja 
Hotel & Spa ****
www.tulipinnestarreja.com

Rua Marques Rodrigues, 36
3860-404 Estarreja
T (+351) 234 840 430
bookings@tulipinnestarreja.com
GPS: 40° 45’ 27.81” N, 8° 33’ 40.84” W

O Meliá Ria Hotel & Spa,  tem uma arquitetura contemporânea muito 
marcante e um design sofisticado. Localizado junto a um dos canais 
da Ria de Aveiro, o hotel situa-se a 5 minutos do centro histórico 
da cidade. O Hotel dispõe de 128 quartos com decoração elegante 
e confortável, na maioria com vista sobre a Ria de Aveiro. Todos 
os quartos dispõem de casa de banho totalmente equipada, A/C , 
TV com écran LCD, telefone com acesso ao exterior, sistema wi-fi, 
cofre de segurança eletrónico e mini-bar. Outros serviços disponíveis 
incluem Restaurante, Bar, um wellness center com Spa, um piso de 
salas para reuniões e congressos e garagem. O Hotel disponibiliza 
carregadores de veículos elétricos (um específico para TESLA) 
mediante disponibilidade.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite em quarto duplo
 ≈ 1 pessoa
 ≈ Pequeno-almoço Buffet
 ≈ Roupão e chinelos no quarto
 ≈ Entrada no Health Club (Sauna, Banho Turco, Piscina aquecida e
Ginásio)

 ≈ Desconto de 15% nos serviços de Restaurante
 ≈ Suplemento quarto individual: 50€

1 noite

69€
pessoa

quarto duplo

Férias em Aveiro

RESERVAS info@pateira.com | T (+351) 234 721 219
COD: SHORT BREAK 2019
Validade: 1 abril a 28 dezembro 2020, com exceção de datas festivas e de 1 a 31 

agosto. Sujeito a disponibilidade

O Hotel está implantado na margem Poente da Pateira - “A Lagoa 
Adormecida”, na Vila de Fermentelos. Ligeiramente retirado dos 
espaços urbanos, para maior tranquilidade, o Hotel tem fáceis e 
rápidos acessos à A1, A17 e A25, às cidades de Águeda e Aveiro, 
tornando-o no destino idea para desfrutar de alguns dias de lazer. 
Num ambiente único, com percursos e paisagens fascinantes, 
encontrará ao seu dispor os serviços de Restaurante e Bar, Piscina 
Interior e Exterior, Sauna, Sala de Jogos e Jardins privados com 
uma envolvente natural deslumbrante. “Apreciar o amanhecer num 
espelho gigante que é a Lagoa, rasgado pelos seus Patos, suas Garças 
e Peixes a saltar, desperta a Paz interior. Deixe-se levar e encontre a 
Tranquilidade, a Paz e o Descanso que merece.
O PROGRAMA INCLUI: 
2 noites em quarto Duplo ≈ Pequeno-almoço Buffet ≈ 1 Jantar para 
2 Pessoas (em 1 das Noites) ≈ Inclui: Couvert, Sopa e Prato Principal 
≈ Acesso livre às Piscinas Interior e Exterior; acesso livre aos Jardins 
privados do Hotel ≈ Passeio em Bicicleta pelas margens da Lagoa 
≈ acesso livre à Sala de Jogos com Matraquilhos e Ping-Pong* ≈ 
Estacionamento coberto gratuito ≈ Valores para 3ª Pessoa em 
Pacote Completo: Cama Extra até aos 4 anos 0€ ≈ Cama Extra dos 
5 aos 10 anos 38€ ≈ Cama Extra a partir de 11 anos 63€ ≈ Tarifa 
Especial para Noite Extra: 60€ (* disponibilidade condicionada em temporada

baixa, por questões de metereologia 

2 noites

142€
quarto duplo

Encontrar a Tranquilidade

Águeda
Hotel Estalagem da Pateira ***sup
www.pateira.com 

Rua da Pateira, 84
3750 - 439 Águeda
T (+351) 234 721 219 | 918 615 672 
info@pateira.com
GPS: N 40º 34.314 - W 8º 30.918
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Turismo Centro Portugal Um país dentro do País.

RIA DE AVEIRONÃO SE ESQUEÇA: ao reservar indique o código da promoção

Mais informações em https://turismodocentro.pt

RESERVAS reservas@hotelaveirocenter.com
COD: SHORTBREAKS2020
Validade: *3 abril e 25 junho, 27 setembro a 31 dezembro 2020, com exceção da 

semana da páscoa

** 25 junho a 26 setembro 2020, com exceção do mês de agosto

RESERVAS reservas@hoteldassalinas.com
COD: SHORTBREAKS2020
Validade: * 3 abril e 25 junho, 27 setembro a 31 dezembro 2020, com exceção da 

semana da páscoa e 

** 25 junho a 26 setembro 2020, com exceçãodo mês de agosto

O Hotel Aveiro Center, localizado em pleno centro histórico da cidade 
de Aveiro, é o alojamento ideal para quem procura uma experiência 
com conforto.
O Hotel Aveiro Center fica próximo do canal central da Ria de Aveiro e 
dos edifícios da Arte Nova, assim como da Sé, dos museus da cidade, 
da Universidade e da movimentada Praça do Peixe. A uma curta 
distância de carro, os clientes podem descobrir as praias da Costa 
Nova e da Barra, a Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto.

O PROGRAMA INCLUI: 
3 noites ou mais noites ≈ Welcome drink ≈ Pequeno almoço buffet 
≈ Acesso wi-fi ≈ Chaleira com chás, cafés e bolachas ≈ passeio de 
Moliceiro pelos canais centrais da Ria de Aveiro ≈ passeio de Tuk-tuk 
pela cidade de Aveiro e visitas às marinhas de sal

Época* Estadia em Suite Familiar 2 pessoas 110€/noite ≈ Estadia 
em Suite Familiar até 4 pessoas 160€/noite ≈ Quarto Duplo (casal ou 
twin) 80€/noite ≈ Pessoa extra 25€/noite
Época** Estadia em Suite Familiar 2 pessoas 120€/noite ≈ Estadia 
em Suite Familiar até 4 pessoas 170€/noite ≈ Quarto Duplo (casal ou 
twin) 100€/noite ≈ Pessoa extra 25€/noite

1 noite*

160€
suite

até 4 pessoas 

1 noite*

80€
quarto duplo

1 noite*

110€
suite

2 pessoas 

Pacote Família/Amigos Pacote Família/Amigos

Aveiro
Hotel Jardim ***
www.hoteljardim.pt

Praceta D. Afonso V, s/n
3810-094 Aveiro
T (+351) 234 426 514
info@hoteljardim.pt

Aveiro
Hotel Aveiro Center ***
www.hoteldassalinas.com

Rua da Arrochela, 6
3810-052 Aveiro
T (+351) 234 380 390
reservas@hotelaveirocenter.com
GPS: 40.6398715, -8.655393799999956

Aveiro
Hotel das Salinas ***
www.hoteldassalinas.com

Rua da Liberdade, 10 - Glória
3810-126 Aveiro
T (+351) 234 404 190
reservas@hoteldassalinas.com
GPS: N 40º38’25.73” - W 8º39’24.31”

O Hotel das Salinas, totalmente remodelado em 2016, é agora  
um Estúdio Hotel com 18 quartos (nove duplos e nove estúdios twin 
com kitchenette). Localizado no centro histórico de Aveiro, oferece 
uma vista soberba para o canal central da Ria de Aveiro. O ambiente 
é harmonioso e inspirado na arte portuguesa. Ao longo dos três 
pisos encontram-se excertos de poemas e reproduções de pinturas 
Fernando Pessoa, Almada Negreiros ou Vieira da Silva e obras 
originais de artistas locais. A cinco minutos a pé do Hotel das Salinas, 
encontram-se os edifícios de Arte Nova, a Sé, museus e a simpática 
Praça do Peixe, com os seus restaurantes, bares e lojas.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2, 3 ou mais noites em quarto casal standard + estúdio twin
 ≈ Welcome drink
 ≈ Pequeno almoço buffet
 ≈ Acesso wi-fi
 ≈ Chaleira com chás, cafés e bolachas
 ≈ Passeio de Moliceiro pelos canais centrais da Ria de Aveiro
 ≈ Passeio de Tuk-tuk pela cidade de Aveiro
 ≈ Visitas às marinhas de sal

2 ou mais noites**

240€
por noite

quarto casal + estúdio twin

3 ou mais noites*

190€
por noite

quarto casal + estúdio twin

RESERVAS info@hoteljardim.pt
COD: PROMOÇÃO DE FIM-DE-SEMANA
Validade: todo o ano 2020, com exceção dos meses de julho, agosto, setembro e 

semana Santa.. Sujeito a disponibilidade

O Hotel Jardim está situado numa das zonas mais nobres da cidade 
de Aveiro, a escassos metros do centro da cidade, próximo do Centro 
Cultural de Congressos, Museu de Santa Joana, Sé, Centro Comercial 
Fórum, Universidade, Parque da Cidade e da zona histórica e canais 
da Ria de Aveiro. Venha conhecer uma das regiões mais belas 
do litoral português, para além da beleza dos barcos moliceiros, 
salinas, praias, desportos náuticos, arte, pesca e cultura, temos uma 
gastronomia rica em peixes, mariscos, o famoso Leitão da Bairrada, 
vinhos mundialmente reconhecidos e a tradicional doçaria, onde os 
Ovos Moles são uma marca da região.

S PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites de 6ª a domingo
 ≈ Welcome Drink na receção
 ≈ Pequeno-almoço Buffet
 ≈ Passeio de Barco Moliceiro pelos canais da Cidade
 ≈ Wi-fi grátis
 ≈ Suplemento de Noite Extra (Domingo para 2ª. Feira): 
Quarto Duplo Standard 55€ 
Quarto Duplo Confort 68€

2 noites

155€
quarto duplo 

standard

2 noites

170€
quarto duplo 

standard

2 noites

170€
quarto duplo 

confort

2 noites

210€
quarto duplo 

temático

2 noites

RESERVAS reservas@venezahotel.pt
T (+351) 234 404 400
Validade: todo o ano 2020. Sujeito a disponibilidade.

Residência dos anos 30, onde a azulejaria, as cores e a traça da 
época marcam uma presença distinta. Localizado no Centro da 
Cidade a 100 metros da Estação de Comboios, a poucos minutos 
do Centro Cultural e de Congressos, Centro Comercial “Forum”, 
Universidade de Aveiro e a 7Km das praias. Colocamos à sua 
disposição 49 quartos distríbuidos por quatro pisos, todos eles 
equipados com casa de banho privativa com secador de cabelo, TV 
cabo, ar condicionado, mini-bar, telefone com acesso directo à rede 
e serviço de despertar e cofre. O Hotel dispõe ainda de serviço de 
Bar, Pequeno-almoço buffet, Wi-Fi gratuito e garagem.

S PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites de 6ª a domingo
 ≈ Welcome Drink na receção
 ≈ Pequeno-almoço Buffet
 ≈ Passeio de Barco Moliceiro pelos canais da Cidade
 ≈ Wi-fi grátis
 ≈ Suplemento de Noite Extra (Domingo para 2ª. Feira): 
Quarto Duplo Standard 55€ 
Quarto Duplo Temático 68€

Fim de Semana em Aveiro

Aveiro
Hotel Veneza ***
www.venezahotel.pt

Rua Luís Gomes de Carvalho, 23
3800-211 Aveiro
T (+351) 234 404 400
reservas@venezahotel.pt
GPS: N 40º 38’39,6’’ , W 8º 38’34,95’’
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RESERVAS info@joseestevao.com | T (+351) 234 383 964
Validade: março a outubro 2020

José Estêvão Hotel localizado no centro histórico de cidade de Aveiro, 
edifício histórico com 150 anos, classificado pelo IPAR, foi neste local 
que nasceu e viveu José Estêvão, homem consagrado no distrito. 
Centralidade, conforto e serviços são a sua primazia.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 3 noites
 ≈ Pequeno almoço
 ≈ Internet wireless
 ≈ Passeio em barco moliceiro, pelos canais da cidade
 ≈ Acesso ao workshop de ovos moles
 ≈ Acesso à visita guiada da Aliança, Underground Museum, 
 com degustação de espumantes

3 noites

240€
quarto duplo

3 noites

190€
quarto

individual

TCP – SHORT Break – 2020 

RESERVAS info@aquahotel.pt | T (+351) 265 575 105
Validade: 1 março a 30 setembro 2020, com exceção de 15 julho 31 de agosto e 

datas festivas

O Aqua Hotel localiza-se no centro da cidade de Ovar, a 5 km 
da costa Atlântica. É um Hotel singular, provido de instalações, 
serviços e comodidades para acolher o cliente que viaja em 
negócios ou em lazer. O hotel harmonizou a construção dos anos 
80 com as necessidades diárias dos hóspedes, disponibilizando 52 
quartos duplos e 4 suites, apresenta acomodações elegantes para 
proporcionar uma excelente estadia aos seus hóspedes. Alguns 
quartos têm uma varanda. Dispõe de um spa decorado em azulejo 
com um banho de vapor e tratamentos de massagem. O acesso Wi-
Fi é gratuito.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em quarto standard
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno-almoço buffet servido na Sala Aqua;
 ≈ Oferta do nosso doce típico, o “Pão-de-Ló de Ovar”

2 noites

160€
quarto duplo

Aveiro
José Estevão Hotel **
www.joseestevao.com

Rua José Estêvão, 23
3800-202 Aveiro
T (+351) 234 383 964
info@joseestevao.com
GPS: 40.6415347, -8.6534565

Ovar
Aquahotel ***
www.aquahotel.pt

Rua Aquilino Ribeiro, 1
3880-151 Ovar
T (+351) 265 575 105
info@aquahotel.pt
GPS: 40º 51` 35.44``N | 8º 37` 24.82``W

RESERVAS reservas@hotelbarra.com | T (+351) 234 369 156
COD: INV2019
Validade: 1 outubro 2020 a 1 abril 2021 com exceção de 24, 25 e 31 dezembro, 

Carnaval e Páscoa. Sujeito a disponibilidade.

Venha passar 2 noites ao pé do mar e conhecer a riqueza da costa 
portuguesa. Oferecemos um kit turístico da região e aconselhamos  
a tour que deve fazer na zona.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 ou mais noites em quarto duplo/twin standard
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Oferta de um guia turístico
 ≈ Bebida de boas vindas
 ≈ Possibilidade de upgrade para quarto superior: 7,5€ por pessoa

2 ou mais noites

22€
1 pessoa/noite

quarto duplo

Escapada

Ílhavo
Hotel Barra ***
www.hotelbarra.com

Avenida  Fernandes Lavrador, 18
3830-748 Gafanha da Nazaré
T (+351) 234 369 156
reservas@hotelbarra.com

RESERVAS reservas@hotelmeialua.pt
T (+351) 256 581 060
Validade: todo ano 2020. Reserva obrigatória e sujeita a disponibilidade.

Localiza-se no Centro da Cidade de Ovar, a breves minutos 
de automóvel da Ria de Aveiro. O Hotel dispõe de 54 quartos, 
devidamente equipados, com wc’s privativos e com varanda com 
vista para a piscina e jardim. Brindamos os nossos hóspedes com um 
Bar com esplanada aberta sempre que o bom tempo permita, com 
vista para a piscina. O nosso Restaurante apresenta uma ementa de 
comida tradicional de Ovar e Nacional. A Cidade de Ovar para além 
a magnífica Ria de Aveiro, atrai inúmeros visitantes às suas praias, 
algumas delas ainda selvagens, a Vitamina da Alegria, o melhor 
Carnaval do País, o maravilhoso Pão de Ló de Ovar e é riquíssima em 
turismo religioso.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno almoço buffet
 ≈ Jantar para 2 pessoas no Restaurante do Hotel
 ≈ Utilização gratuita da piscina exterior (época balnear)
 ≈ Oferta de Pão de Ló de Ovar no quarto no dia de chegada

3 noites

267€
2 pessoas 

2 noites

198€
2 pessoas 

1 noite

110€
2 pessoas 

Ovar: Cidade de Encantos

Ovar
Hotel Meia Lua ***
www.hotelmeialua.pt

Rua Eng. Adelino Amaro da Costa, 50
3700-214 Ovar
T (+351) 256 581 060
reservas@hotelmeialua.pt
GPS: 40.861271, -8.617863
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RESERVAS geral@vougaldeias.com | T (+351) 966 313 040
COD: VA_PROMO2020
Validade: todo o ano 2020, com exceção de épocas alta e festivas. Sujeito a 

disponibilidade

A Vougaldeias é um empreendimento turístico cujo o principal 
objectivo é proporcionar aos seus hóspedes momentos inesquecíveis. 
A Vougaldeias está situada no coração do rio Vouga, onde encontra 
tranquilidade e conforto, em comunhão com a natureza. Este 
empreendimento conta com duas unidades, a Casa da Tulha com 
modernos apartamentos de 1 ou 2 quartos, com um salão convívio 
e um bar de apoio, e as Casas da Seara com uma suite e cinco 
apartamentos T1. Tem ainda uma área de lazer com piscina exterior, 
bar com esplanada, ginásio, jacuzzi, banho turco, cabeleireiro, Spa e 
serviço de massagens.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite em apartamento T1
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno-almoço
 ≈ Acesso ao spa
 ≈ Massagem de relaxamento para 2

1 noite

150€
T1

2 pessoas

Vougaldeias 2020 Fique 3, pague 2

RESERVAS reservas@hmbhotels.pt | T (+351) 234 728 072
COD: TARIFAS EXDCUTIVAS
Validade: todo o ano 2020

RESERVAS moleirodacostama.com | T (+351) 910 596 961
Validade: todo o ano 2020, com exceção da páscoa, julho, agosto, setembro, Natal e 

Fim de Ano

No coração da Bairrada e muito perto de Aveiro, o hotel HMB possui 
42 quartos modernos e muito confortáveis. O HMB é o ponto de 
partida perfeito para explorar a maior lagoa natural da Península 
Ibérica, Pateira de Fermentelos, visitar a cidade de Aveiro, suas praias 
e descobrir vinhos espumantes e outros produtos únicos da Bairrada.
Ideal para descansar para quem está no trabalho, mas também 
para quem vem com amigos e familiares e quer conhecer melhor 
esta região. Temos restaurante que funciona todo o ano com serviço 
de buffet ao almoço e “à la carte” ao jantar. Ao domingo é sempre 
dia de Cozido à Portuguesa. Várias razões para que escolham o 
nosso hotel para uma estadia mais ou menos longa, em trabalho ou 
lazer.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite em quarto individual, de 2ª a 6ªfeira
 ≈ Pequeno-almoço (regime BB)
 ≈ Pequeno-almoço + jantar no próprio dia ou almoço no dia
seguinte (regime HB)

 ≈ Ar-condicionado
 ≈ Wifi gratuito em todos os espaços do hotel
 ≈ Estacionamento gratuito

Moleiro da Costa Má localiza-se na freguesia de Silva Escura, concelho 
de Sever do Vouga, distrito de Aveiro. Desenvolve-se ao longo 
do vale do Rio Mau, junto à cascata da Cabreia, do qual resulta a 
abundância de água e exuberante vegetação.  Pretende ser um lugar 
de alojamento para pessoas que, simultaneamente, procurem o 
contacto com a natureza, a população local, e, simultaneamente, 
procurem a reflexão sobre o mundo e a criação. 
Neste contexto, o alojamento reflete as atividades desenvolvidas na 
quinta - agrícola, artística, terapêutica - numa perspectiva ecológica 
integrada.
O alojamento desenvolve-se num edifício em cortiça, em quartos 
individuais (7) e com casa de banho privativa, ou em casas individuais 
e independentes (3), construídas em alvenaria de pedra.
A partir das diversas ervas aromáticas e medicinais produzidas na 
quinta, em modo biológico, são proporcionados diversos banhos e 
massagens com vários aromas tendo em vista uma experiência em 
termos de sentidos.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Pequeno almoco para estadias em quarto duplo
 ≈ Casa, mínimo 2 noites

1 noite

40€
quarto 

individual HB

1 noite

32€
quarto 

individual BB

1 noite

29€
quarto 

individual RO

1 noite

50€
quarto duplo

1 noite

45€
quarto duplo

Especial Empresas Programa

Sever do Vouga
Vougaldeias Casa de Campo
www.vougaldeias.com

Rua Velha, 5 - Couto de Baixo
3740-036 Couto de Esteves
T (+351) 966 313 040
geral@vougaldeias.com
GPS: 40º45’8.62’’N | 8º18’20.60W

Águeda
HMB Hotels *
www.hmbhotels.pt

Rua da Fonte Roque, 1
3750-435 Fermentelos
T (+351) 234 728 072
reservas@hmbhotels.pt

Sever do Vouga
Moleiro da Costa Má Agroturismo
www.moleirodacostama.pt

Rua da Costa Má
3740-323 Silva Escura
T (+351) 910 596 961
moleirodacostama@gmail.com
GPS: 40°45’03.9”N 8°23’54.8”W

RESERVAS infosjacinto@orbitur.pt | T (+351) 234 838 284
COD: TCP-PROMO2020-S.JACINTO
Validade: 6 junho a 31 julho e de 1 setembro a 5 outubro 2020

Localizado numa península entre o mar e a ria, o Parque Orbitur  
S. Jacinto é um típico parque de natureza, situado num pinhal. 
Trata-se de um local tranquilo, onde se podem gozar umas 
merecidas férias. O parque dispõe de dois blocos sanitários, possui 
alojamentos de aluguer, completamente equipados, minimercado
e bar. É possível nadar no mar, que fica a 20 minutos do parque, 
a pé, ou na ria, mesmo em frente, que oferece igualmente boas 
condições para a prática de desportos náuticos. A não perder, 
um passeio pelas dunas de S. Jacinto, para os amantes das 
caminhadas, e uma visita a Aveiro.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Fique 3 noites e pague 2

2=3

Aveiro
Parque de Campismo Orbitur 
S. Jacinto
www.orbitur.pt

EN 327 - Km 20, S. Jacinto
3800-901 Aveiro
T (+351) 234 838 284
infosjacinto@orbitur.pt
GPS: N 40º42’09’’ , W 008º43’01’’
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Parque urbano, embora situado num pinhal, a 500 m da Ria da  
Costa Nova, 1 km da Vagueira, 8 km de Vagos e a 16 km de Aveiro  
e Ílhavo, convida a férias e fins de semana relaxantes. É servido 
pelas praias da Vagueira e do Areão, a 1,5 km, ricas em beleza 
natural, com possibilidade de observar garças-reais em estado 
selvagem, enquanto se apanham uns banhos de sol, sendo 
estas praias também muito procuradas por praticantes de surf e 
bodyboard. A não perder a Arte Xávega, a pesca tradicional da região 
e, em Vagos, recomenda-se visitar o Santuário de Nossa Senhora de 
Vagos, a capela da Nossa Senhora da Misericórdia, a capela de Santo 
António e a Torre Militar. A excelente gastronomia da região é mais 
um pretexto para uma visita.

O PROGRAMA INCLUI: 
≈ Fique 3 noites e pague 2

RESERVAS infovagueira@orbitur.pt | T (+351) 234 797 526 
COD: TCP-PROMO2020-VAGUEIRA
Validade: 11 abril a 31 julho e de 1 setembro a 5 outubro 2020

2=3

Ílhavo
Parque de Campismo Orbitur 
Vagueira ***
www.orbitur.pt

Rua do Parque de Campismo
3840-254 Gafanha da Boa-Hora
T (+351) 234 797 526
infovagueira@orbitur.pt
GPS: N 40º33’29’’, W 008º44’43’’

Fique 3, pague 2

Serra da Estrela

Parapente

Vale Glaciar 
do Zêzere

Serra da Estrela
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Mais informações em https://turismodocentro.pt

RESERVAS T (+351) 275 330 406 | 808 200 307 | 275 330 400
centraldereservas@naturaimbhotels.com
Validade: até 15 dezembro 2020

Consulte condições de reserva.

O Puralã - Wool Valley Hotel & SPA, surge como um «portal» da 
comunidade e da história da Covilhã e do seu marco identitário: a 
lã, os lanifícios, os fios, a indústria. É um boutique e lifestyle hotel, 
localizado na entrada da Covilhã, junto ao Hospital universitário 
e Faculdade da Ciência e da Saúde, dispondo de 100 quartos e 
suites, restaurante temático e à la carte, buffet diário e bistrô bar 
de tapas. O relaxamento é assegurado no Natura Clube & SPA com 
Piscina Interior e Exterior e Jacuzzi, Sauna, Hamman, Massagens 
e Estética, Vichy, Squash e Ginásio. Um espaço dedicado aos mais 
novos, o Mediacenter e Salas de Reuniões, congressos e banquetes 
completam a oferta mais experiencial do destino Serra da Estrela; 
Aldeias Históricas, Aldeias de Xisto e, Aldeias de Montanha.
O PROGRAMA INCLUI: 
2 noites em quarto duplo ≈ Pequeno-almoço Buffet ≈ Visita ao 
Museu do Azeite em Belmonte ≈ Visita à adega e à cave da Quinta 
dos Termos ≈ Prova de vinhos ≈ Visita ao Museu do Queijo com 
Degustação ≈ 1 refeição Buffet no Restaurante (inclui vinhos DOC 
da região) ≈ Livre acesso ao Natura Clube & SPA Ginásio, Piscina 
Interior e Piscina Exterior com Jardim envolvente ≈ Cama extra 
114€ ≈ Suplemento single 50€ ≈ crianças dos 0 aos 5 anos (1 por 
quarto) grátis ≈ crianças dos 6 aos 10 anos (1 por quarto) 71,50€ 
≈ suplemento quarto familiar/ suite sob consulta

Sabores da MontanhaFeel your body
2 noites

127€
pessoa

quarto duplo

RESERVAS booking@casadaspenhasdouradas.pt
COD: MOUNTAINBREAK
Validade: todo o ano 2020, com exceção de 3 a 13 abril, 1 a 3 maio, 10 a 14 junho, 2 

a 5 outubro, 26 a 28 dezembro. Sujeito a disponibilidade

A Casa de São Lourenço é o único hotel de montanha de 5 estrelas 
em Portugal, a 1250 metros de altitude. Completamente panorâmico, 
inserido no Parque Natural da Serra da Estrela recentemente 
elevado a Geopark Mundial pela UNESCO, o hotel procura criar uma 
relação com a beleza da paisagem, enquanto presta homenagem 
ao conforto, ao design, à cultura e gastronomia portuguesa. Os 
quartos são todos diferentes e abertos sobre a paisagem. Tem um 
restaurante panorâmico, spa, piscina interior e exterior aquecidas. O 
hotel tem ainda uma fábrica de lanifícios ancestral, a Burel Factory, 
com visitas guiadas diárias e assegura um conjunto diversificado de 
atividades no Parque Natural. 

2 ou mais noites

-10%
sobre tarifa 

balcão 

Covilhã
Puralã - Wool Valley 
Hotel & SPA ****
www.naturaimbhotels.com 

Alameda Pêro da Covilhã
6201-909 Covilhã
T (+351) 275 330 400
purala.front@naturaimbhotels.com 
GPS: 40.267238, -7.498110

Manteigas
Casa de São Lourenço - Burel 
Mountain Hotels ***** 
www.casadesaolourenco.pt

Estrada Nacional 232, Km 49,3
6260-200 Manteigas
T (+351) 275 249 730 | 968 285 937
booking@casadesaolourenco.pt
GPS: 40.418519, -7.540015

RESERVAS reservas@conventodebelmonte.pt
COD: TCP_PROMO2020
Validade: 11 março a 15 dezembro 2020, sujeito à disponibilidade da Pousada.

Não acumulável com outras promoções ou descontos.

Situada na Encosta da Serra da Esperança, a pouco mais de 
um quilómetro da Vila Histórica de Belmonte, berço de Pedro 
Alvares Cabral, a Pousada Convento de Belmonte tem origem na 
recuperação do antigo convento de Nossa Senhora da Esperança do 
Sec.XIII.
Todos os quartos, assim como o Restaurante Gourmet, oferecem 
uma vista panorâmina sobre o Vale da Cova da Beira e Serra da 
Estrela.
A Pousada dispõe de uma Piscina panorâmica e Wifi gratuito em 
todas as áreas.

3 ou mais noites

-15%
2 noites

-10%
1 noite

-5%

1 dia é bom, 2 é ótimo,
3 nunca é demais

Mountain Break

Belmonte
Pousada Convento
de Belmonte Pousada Histórica
www.conventodebelmonte.pt

Serra da Esperança
6250-909 Belmonte
T (+351) 275 910 300
reservas@conventodebelmonte.pt
GPS: 40º20’38’’N - 7º21’38’’W

RESERVAS centraldereservas@naturaimbhotels.com
T (+351) 275 330 406 | 808 200 307 | 275 970 020
Validade: domingo a 5ª até 15 dezembro 2020, com exceção de férias escolares. 

Consulte condições de reserva.

Um hotel de montanha com 90 quartos, sendo 17 suites, integrado 
na paisagem em perfeita comunhão com o Parque Natural da 
Serra da Estrela. O restaurante oferece as riquezas da gastronomia 
tradicional, com a experiência de novos sabores. O Complexo 
disponibiliza serviços integrados de Medical SPA e o Mountain 
Spa AQUADOME, um moderno centro termal e termo-lúdico 
que tira partido das reconhecidas qualidades terapêuticas das 
águas de Unhais da Serra, e de um inovador conjunto de piscinas 
hidrodinâmicas e circuito celta.
O PROGRAMA INCLUI: 

 ≈ Ritual Tranquility Face & Body
 ≈ Spa Pés
 ≈ Vichy Laranja Canela
 ≈ Espumante
 ≈ Livre acesso ao Aqualudic
 ≈ Ginásio, Jacuzzis, Piscinas Interior e Exterior Hidrodinâmicas e
Circuito Celta com: Sauna, Sauna com Cromoterapia, Duche 360º, 
Banho Turco e Hamman

 ≈ Lugar de Garagem (mediante disponibilidade)
 ≈ Cama extra: 236,50€
 ≈ Crianças dos 0 aos 5 anos (1 por quarto): grátis
 ≈ Crianças dos 6 aos 10 anos (1 por quarto): 80€
 ≈ Suplemento suite jr. /suite sob consulta

2 noites

362,5€
pessoa

quarto duplo

Covilhã
H2otel Congress & Medical 
SPA **** 
www.naturaimbhotels.com 

Av. das Termas
6201-909 Covilhã
T (+351) 275 970 020
h2otel.front@naturaimbhotels.com
GPS: -7.528953, 40.2895828
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RESERVAS booking@casadaspenhasdouradas.pt
COD: MOUNTAINBREAK
Validade: todo o ano 2020 com exceção de 3 a 13 abril, 1 a 3 maio, 10 a 14 junho, 2 a 

5 outubro, 26 a 28 dezembro

RESERVAS estrela.reservas@vilagale.com
T (+351) 309 709 555
Validade: 1  abril 2020 e 31 dezembro 2020

A Casa das Penhas Douradas é um boutique hotel de 4 estrelas, a 
1500 metros de altitude, inserido na Serra da Estrela recentemente 
elevado a Geopark Mundial pela UNESCO. Com inspirações locais e 
uma arquitetura de linhas simples com toques de cor tecidas pelo 
burel. Um lugar mágico a evidenciar o contraste entre a paisagem 
acidentada e a subtileza nos pormenores do espaço, que procura 
uma relação direta com a paisagem através de um conjunto de 
atividades, percursos pedestres, e rotas belíssimas pela paisagem. 
Tem 19 quartos, restaurante, spa de montanha e piscina interior 
aquecida. O hotel tem ainda uma fábrica de lanifícios ancestral, a 
Burel Factory, com visitas guiadas diárias e assegura um conjunto 
diversificado de atividades no Parque Natural. 

Este resort de montanha, em Manteigas, junto ao viveiro de trutas, 
oferece vistas panorâmicas do vale glaciario do Zézere. O hotel 
conta com 91 quartos, jacuzzi e piscina exterior de adultos, piscina 
exterior de crianças com escorregas de água, restaurante, lobby bar, 
spa, salão de eventos e estacionamento. Com o selo Satsanga, o 
Spa do Vila Galé Serra da Estrela disponibiliza tratamentos de bem 
estar, relaxamento e anti-stress. Os hóspedes conseguem aproveitar 
o melhor desta unidade hoteleira em qualquer altura do ano. No 
Inverno desfrutam dos desportos de neve e na Primavera e Outono 
fazem caminhadas. Já no Verão, podem visitar várias praias fluviais.
Abertura a 27 de março de 2020.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Oferta de garagem

2 ou mais noites

-10%
sobre tarifa 

balcão

Mountain BreakAldeias históricas Short-breaks 2020

-10%
sobre melhor 

tarifa site

RESERVAS Central de Reservas 808 203 883 | 808 100 030
T (+351) 271 700 130 | 925 487 184
COD: SB2020-SMIGUEL
Validade: *época baixa: novembro e dezembro **época média: abril, maio e outubro;

***época alta: junho, julho, agosto e setembro 2020

Localizado no sopé da Serra da Estrela, em Fornos de Algodres, 
disponibilizamos-lhe 122 Quartos, 23 Suites e 1 Suite Presidencial 
com o melhor conforto e comodidade. Conta com Room Service 
– 24h; Staff Multilingue; Internet Wi-Fi Gratuita; Lavandaria; 
Parque de Estacionamento gratuito ; diversas salas multiusos com
equipamentos multimédia ideais para congressos e eventos; bar, 
restaurante, Piscina Interior; Balneário termal, SPA e ginásio.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em quarto duplo
 ≈ Pequeno almoço
 ≈ 2 jantares por pessoa

época alta***

102,5€
pessoa

quarto duplo

época baixa*

87,5€
pessoa

quarto duplo

época média**

95€
pessoa

quarto duplo

3 dias, 2 noites

Manteigas
Vila Galé Serra da Estrela **** 
www.vilagale.com

Caldas de Manteigas, Fonte Santa
6260-013 Manteigas
T (+351) 272 240 020
estrela@vilagale.com

Manteigas
Casa das Penhas Douradas - 
Burel Mountain Hotels **** 
www.casadaspenhasdouradas.pt

Penhas Douradas
6260-200 Manteigas
T (+351) 275 981 045 | 963 384 026
booking@casadaspenhasduradas.pt
GPS: 40.408196, -7.567318

Fornos de Algodres
Palace Hotel & Spa 
Termas de São Miguel ****
www.termasdesaomiguel.com/pt/home

Serra da Esgalhada - Mata Municipal
6370-183 Fornos de Algodres
T (+351) 271 700 130 | 925 487 184
geral@termasdesaomiguel.com
GPS: 40.623444, -7.543306

RESERVAS T (+351) 275 330 406 | 808 200 307 | 271 238 285
centraldereservas@naturaimbhotels.com
Validade: até 15 dezembro 2020

Consulte condições de reserva.

Localizado a 10 minutos do centro histórico da Guarda, é reconhecido 
por ser o primeiro BIO FRIENDLY HOTEL do país. Composto por 63 
quartos e suites, restaurante, bar, salas de reuniões e congressos. 
Possui ainda o Natura Clube & SPA composto por piscina interior, 
exterior, ginásio, gabinetes de massagem sendo complementado 
por um circuito exterior de manutenção em jardim, pomar e horta 
tradicional.

O PROGRAMA INCLUI: 
2 noites de alojamento ≈ Pequeno-almoço Buffet ≈ Visita a 
Belmonte e ao seu Parque Museológico (Museu do Azeite, Museu dos 
Descobrimentos, Igreja de S. Tiago e Panteão dos Cabrais) ≈ Visita à 
Aldeia Histórica de Sortelha ≈ Almoço no Restaurante «A Esquila» no 
Casteleiro (bebidas incluídas) ≈ Visita ao Castelo do Sabugal ≈ 1Jantar 
no Restaurante (menu diário - bebidas não incluídas) ≈ Livre acesso 
ao Natura Clube & SPA Ginásio, Jacuzzi, Sauna, Banho Turco, Piscina 
Interior e Piscina Exterior com Jardim envolvente (aberta no período 
de Verão) ≈ cama extra 121€ ≈ suplemento single 50€ ≈ crianças 
dos 0 aos 5 anos (1 por quarto) grátis ≈ crianças dos 6 aos 10 anos 
(1 por quarto) 66,50€ ≈ suplemento suite jr. / suite sob consulta

2 noites

126,5€
pessoa

quarto duplo

Guarda
Hotel Lusitânia ****
www.naturaimbhotels.com 

Urbanização Quinta das Covas, lote 34
6300-389 Guarda
T (+351) 271 238 285
lusitania.front@naturaimbhotels.com
GPS: 40.559342, -7.230399
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RESERVAS T (+351) 275 330 406 | 808 200 307 | 271 208 390
centraldereservas@naturaimbhotels.com
Validade: até 15 dezembro 2020

Consulte condições de reserva

No centro da cidade da Guarda, a 1000m de altitude, a 45 Km da 
fronteira de Fuentes de Oñoro e a 160 Km de Salamanca. A 5 minutos 
a pé do dos locais de animação, restaurantes, zonas comerciais, 
bem como da Sé da Guarda, Judiaria e restante zona histórica da 
cidade. Unidade moderna, com 82 quartos e suites, bar e restaurante 
panorâmico, sala de estar e de jogos. Salas e facilidades para 
conferências, banquetes e reuniões de trabalho.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em quarto duplo
 ≈ Pequeno-almoço Buffet
 ≈ Passeio em Tuk Tuk pela cidade da Guarda (aprox. 1h30m)
 ≈ 1 Jantar servido no Restaurante (Menu Diário - Bebidas não Incluídas)
 ≈ Lugar de Garagem (mediante disponibilidade)
 ≈ Cama extra 82,50€
 ≈ Suplemento single 36,00€
 ≈ Crianças dos 0 aos 5 anos (1 por quarto) grátis
 ≈ Crianças dos 6 aos 10 anos (1 por quarto) 47,50€
 ≈ Suplemento suite sob consulta

2 noites

85,5€
1 pessoa

City Break

RESERVAS geral@hoteldocro.com | T (+351) 271 589 002
COD: CRÓ_WELL20
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020, com exceção de 1 agosto a 13 setembro, 

Páscoa, Natal e Fim de Ano. Sujeito a disponibilidade

O Cró Hotel Rural & Termal SPA é um conceito inovador de hotelaria 
em espaço rural, integrando simultaneamente um complexo 
termal de referência a nível nacional. Construído de raiz dispõe de 
30 quartos, 26 duplos e 4 suites com varanda e banheira/chuveiro 
panorâmico. Todos os quartos estão equipados com TV LCD, TV 
Satélite, Telefone, Ar condicionado, Secador de cabelo, Minibar 
(possibilidade de reposição por pedido), Cofre e Internet gratuita 
(wi-fi). Possui ainda um auditório com capacidade para 100 pessoas e 
uma sala de eventos para 250 pessoas.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em quarto duplo
 ≈ Pequeno almoço buffet no restaurante
 ≈ Acesso à piscina interior lúdica
 ≈ Wi-fi
 ≈ Estacionamento
 ≈ 1 jantar para duas pessoas, bebidas nossa seleção incluídas
 ≈ Massagem Cró (rosto e corpo) 60’ (1 por pessoa)
 ≈ Sauna 30’ (1 por pessoa)
 ≈ Turco 30’ (1 por pessoa) 

Guarda
Hotel Vanguarda ***
www.naturaimbhotels.com

Av. Monsenhor Mendes do Carmo
6300-586 Guarda
T (+351) 271 238 285
vanguarda.front@naturaimbhotels.com
GPS: 40.453098, -7.266437

Sabugal
Cró Hotel Rural & Termal Spa ****
www.hoteldocro.com

EN 324, Km123
6324-011 Sabugal
T (+351) 271 589 002
geral@hoteldocro.com
GPS: 40.4399 N, -7.0407 W

RESERVAS geral@hoteldelongroiva.com | T (+351) 279 149 020
COD: LONG_RELAX20
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020, com exceção de 1 agosto a 13 setembro, 

Páscoa, Natal e Fim de Ano. Sujeito a disponibilidade

O Longroiva Hotel Rural está enquadrado no duplo Patrimonio 
Mundial da Humanidade, Alto Douro Vinhateiro e Gravuras 
Rupestres. O hotel está em funcionamento desde 2016, associado 
ao Polo Termal de Longroiva, disponibilizando aos hospedes serviços 
de bem estar/Spa. O hotel é uma mais valia para os interessados em 
realizarem tratamentos termais na localidade de Longroiva.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em quarto duplo
 ≈ Pequeno almoço buffet no restaurante
 ≈ Acesso à piscina exterior de água aquecida
 ≈ Wi-fi
 ≈ Estacionamento
 ≈ 1 jantar para duas pessoas, bebidas nossa seleção incluídas
 ≈ 1 banho relaxante 15’ (por pessoa)
 ≈ 1 thalaxion 12’ (por pessoa)
 ≈ 1 massagem relaxante geral 50’ (por pessoa)
 ≈ 1 piscina termal 60’ (por pessoa)

2 noites desde

320€
quarto duplo

Shortbreaks
Longroiva Total Relax

Mêda
Longroiva Hotel Rural
& Termal Spa ****
www.hoteldelongroiva.com

Lugar do Rossio
6430-071 Longroiva
T (+351) 279 149 020
geral@hoteldelongroiva.com
GPS: 40.963296, -7.21277

2 noites

300€
quarto duplo

Shortbreaks - Cró Wellness

RESERVAS gouveia@eurosol.pt | T (+351) 238 491 010
COD: PRTCP20
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020, com exceção de 28 dezembro 2020 a 1 janeiro 

2021

Gouveia, terra tranquila de ruas antigas e jardins esculpidos,  
fica situada no cenário natural da Serra da Estrela e da paisagem  
da Beira. 
A vasta oferta de facilidades turísticas e a sua localização com 
ligação ao IP3, IP5/A25 e EN17 tornam Gouveia num destino para 
a descoberta da Serra da Estrela. Trata-se de uma região de uma 
enorme beleza, de uma grande sensibilidade ecológica com um 
património biogenético, cultural e paisagístico únicos em Portugal. 
Encontra, para si, programas relacionados com: turismo natureza, 
passeios pedestres, BTT, birdwatching, praias fluviais, outros 
desportos.
O Hotel Eurosol Gouveia, instalado em local privilegiado,  
proporciona-lhe um ambiente agradável e acolhedor.

na 3ª noite

-50%
sobre melhor 

tarifa disponível

Gouveia
Hotel Eurosol Gouveia *** 
www.eurosol.pt

Av. 1º Maio
6290-541 Gouveia
T (+351) 238 491 010
gouveia@eurosol.pt
GPS: N40º29’44.25’’ - W-7º35’32.72”
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RESERVAS reservas@quintadovalesanguinho.pt
COD: QVS-PROMTCP2020
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020 com exceção de Natal e Fim de Ano

RESERVAS geral@casadaamendoeira.pt | T (+351) 969 774 085
COD: SB2020
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020 comexceção de 24, 25 e 31 dezembro.

Sujeito a disponibilidade

Enquadrada numa paisagem natural que convida ao lazer, ao 
contacto com a natureza e à vida rural, a Quinta do Vale Sanguinho é 
o local indicado para si, se gosta de umas férias diferentes ou de um 
fim-de-semana longe do bulício da cidade.
Situada a 3 km de Seia, na aldeia de Vodra, em pleno Parque Natural 
da Serra da Estrela, a Quinta do Vale Sanguinho estende-se em 
socalcos por uma área de 8 hectares e dispõe de duas confortáveis 
casas (T3 e T6), ideais para uma estadia com a família e/ou amigos.

2 ou mais noites

-15%
sobre preço 

balcão

1 noite

-10%
sobre preço 

balcão

Vi(R)Ver a Natureza

Seia
Quinta do Vale Sanguinho 
Agroturismo
www.quintadovalesanguinho.pt

Rua da Varzea, Vodra
6270-554 Seia
T(+351) 964 022 115
quintadovalesanguinho@gmail.com
GPS: 40, 25’ 50, 60” N, 07, 41’ 18, 25” O

Figueira de Castelo Rodrigo
Casa da Amendoeira Casa de Campo
www.casadaamendoeira.pt

Rua do Relogio, 2 
6440-031 Castelo Rodrigo 
Castelo Rodrigo 
(+351) 969 774 085 
geral@casadaamendoeira.pt 
www.casadaamendoeira.pt 
40,8771603, -6,96455790000005 

RESERVAS camelo@eurosol.pt | T (+351) 238 310 100
COD: PRTCP20
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020, com exceção de 28 dezembro 2020 a 1 janeiro 

2021

O Hotel Eurosol Seia-Camelo situa-se em Seia, uma das principais 
entradas para a Serra da Estrela situada na sua vertente Ocidental.
De Seia poderá partir na descoberta da Serra da Estrela, nela irá 
encontrar paisagens deslumbrantes, locais de encanto e pessoas 
únicas.
A Serra da Estrela oferece a quem a visita diferentes experiências 
ao longo de todo o ano. Encontra, para si, programas relacionados 
com: turismo natureza, passeios pedestres, BTT, birdwatching, praias 
fluviais, outros desportos,...
O Hotel Eurosol Seia-Camelo completa a sua visita com conforto e 
uma gastronomia única.

na 3ª noite

-50%
sobre melhor

tarifa disponível

Seia
Hotel Eurosol Seia Camelo ***
www.eurosol.pt

Av. 1º de Maio, 16
6270-479 Seia
T (+351) 238 310 100
camelo@eurosol.pt
GPS: N40º29’44.25” - W-7º35’32.72”

Escapadinha na Rota do Queijo 
& da Cereja

Belmonte
Kazas do SeRado Agroturismo
www.kazasdoserado.com

Sítio do Serrado, s/n
6250-111 Caria
T (+351) 912 709 457 | 275 471 329
kazas.serado@gmail.com
GPS: 40.29183278, -7.36929551

RESERVAS kazas.serado@gmail.com | T (+351) 912 709 457
Validade: 1 abril a 31dezembro 20 20 com exceção das segunda-feiras, Carnaval, 

Páscoa, agosto, feriados, Natal e Fim de Ano. Reservas efetuadas sob consulta, 

mediante disponibilidade e feitas com antecedência mínima de 2 dias. Não 

acumulável com outras promoções ou descontos em vigor.

As Kazas do SeRado, é um elegante Turismo Rural, B&B (Bed & 
Breakfast), situada na Vila de Caria, a cerca de 7,6 km da Histórica  
Vila de Belmonte. Os 3 quartos dispõem de aquecimento central,  
ar condicionado, um mini-bar, TV Satélite. As casas de banho 
privativas estão equipadas com duche, secador de cabelo e roupões 
de banho. As tarifas incluem um delicioso pequeno-almoço com 
produtos locais. Poderá encontrar aldeias históricas como Sortelha, 
Monsanto, Castelo Novo e Piodão a cerca de 40 minutos, a Covilhã 
fica a 18 km, a Serra da Estrela a 37 km e a Guarda está a 41 km.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em quarto duplo standard
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno-Almoço 
 ≈ 1 visita ao Museu do Queijo em Peraboa (com degustação de 
Queijos e Vinho)

 ≈ 1 visita ao Centro Interpretativo da Cereja no Ferro (com 
degustação de doces)

 ≈ Tratamento VIP  – Bolinhos locais e Fruta da época
 ≈ Roupão e chinelos
 ≈ Wifi grátis
 ≈ Parque de estacionamento privativo

2 noites

160€
quarto duplo 

No coração da aldeia histórica Castelo Rodrigo, no interior da 
muralha, somos surpreendidos pela agradável recuperação desta 
habitação tradicional, perfeitamente enquadrada na magnificência 
do património envolvente.
De exterior singelo, em materiais típicos da região, o granito e o 
xisto, obedecendo à arquitetura tradicional, apresenta-nos um 
interior de excelente construção, proporcionador de uma agradável 
estadia em ambiente moderno e acolhedor. Faça desta, a sua casa.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Pequeno almoço
 ≈ À chegada chá / refresco 
 ≈ Estadia no quarto Blues 
2 noites: 162€ 
3 noites: 243€

 ≈ Estadia no quarto Fado 
2 noites: 144€ 
3 noites:  216€

 ≈ Estadia no quarto Flamenco 
2 noites: 141€ 
3 noites:  211€

2 noites

162€
quarto blues

2 noites

141€
quarto flamengo

2 noites

144€
quarto fado

Oferta Especial
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RESERVAS T (+351) 933 299 950
COD: SHORT BREAKS’20
Validade: 15 abril a 15 junho e de 15 setembro a 15 dezembro 2020

Uma Nova Pedra foi recolocada na Aldeia Histórica de Castelo Novo.
Com a necessidade sentida de emoldurar memórias e proporcionar 
momentos de absoluto bem-estar e prazer - em contexto de Aldeia 
Histórica - surge Pedra Nova, o reformular de um nome próprio, um 
novo marco nesta casa, nesta Terra...

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite
 ≈ Pequeno-almoço

1 noite

70€
suite

1 noite

110€
master suite

1 dia é bom, 2 é ótimo,
3 nunca é demais

RESERVAS geral@casasdealpedrinha.com | T (+351) 275 035 400
COD: SB2020
Validade: meses de abril, maio, out, nov, dez, junho e setembro - acréscimo de 15% 

meses de  julho e agosto - acréscimo de 30% 

O Empreendimento Casas de Alpedrinha possui um requintado 
Restaurante - Papo d’ Anjo e uma piscina com água de nascente 
corrente e que constitui o ex-libris da região. A piscina encontra-se 
aberta ao público por razões de sustentabilidade social e preservação 
da sua herança histórica-social, actualmente de forma mais 
restrita, de forma a garantir o bem estar dos hóspedes. A Piscina 
tem ainda um bar de apoio com pratos ligeiros e vista magnifica. 
O Empreedimento possui campo de ténis e acesso directo a trilhas 
na Serra da Gardunha. Organizamos ainda visitas culturais à Vila de 
Alpedrinha. As nossas CASAS têm acesso WI-FI, salamandras para 
aquecimento com lenha da quinta, aquecimento das águas com 
painel solar, ar condicionado, cozinha totalmente equipadas e TV 
na sala. Têm ocupação máxima para 4 pessoas. Possuem alpendre 
para desfrute da vista esplendorosa. A recepção, com mercearia para 
pequenas necessidades, responde a todos os desejos dos hóspedes. 
A estadia nas casas inclui pequeno almoço.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites
 ≈ 2 ou 4 pessoas
 ≈ 3 noites Casa suite para 2 pessoas 319€
 ≈ 3 noites em Casa para 4 pessoas 383€

2 noites

279€
casa

4 pessoas 

2 noites

233€
casa

2 pessoas 

Nature and Heritage

Fundão
Pedra Nova Casa de Campo
www.pedranova.pt

Rua da Guardunha
6200-160 Castelo Novo
T (+351) 933 299 950
pedranova@pedranova.pt

Fundão
Casas de Alpedrinha Casa de Campo
www.casasdealpedrinha.com

Quinta do Anjo da Guarda, s/n
6230-117 Alpedrinha
T (+351) 275 035 400
geral@casasdealpedrinha.com
GPS: 40.1055 N; -7.4590 W

RESERVAS cdavarzea@gmail.com  | T (+351) 914 183 631
COD: TCP_PROMO2020
Validade: 11 março a 20 dezembro 2020 (promoção disponível às segundas, terças, 

quartas e quintas), com exceção dos  meses de junho, julho, agosto, e primeira 

quinzena de setembro. Sujeito à disponibilidade.

A Casa da Várzea é uma varanda de ruralidade virada para a Serra 
da Estrela. Sem prescindir do conforto e do bom gosto, desfrute 
do silêncio e do genuíno ambiente que uma casa com alojamento 
reduzido e uma aldeia serrana lhe proporcionam. Divirta-se e relaxe 
com as muitas atividades que na quinta ou fora, tem disponíveis. 
Esta unidade hoteleira possuí 4 confortáveis alojamentos: uma casa 
independente, duas suites com kitchenette e uma suite com dois 
quartos. 

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Estadia mínima de 2 noites
 ≈ Casa independente para 2+2 pessoas 
Preço c/s promoção 280€/420€

 ≈ Suite com kitchenette para 2 pessoas 
preço c/s promoção 200€/300€

 ≈ Suite com kitchenette para 4 pessoas 
Preço c/s promoção 280€/420€

 ≈ Suite sem kitchenette para 2+2 pessoas 
Preço c/s promoção 180€/270€

2 ou mais noites

-15%
sobre tarifa 

balcão

15% sobre tarifa de balcão para 
estadia mínima de 2 noites

Fornos de Algodres
Casa da Várzea Casa de Campo
www.varzeadoscastro.pt

Quinta da Várzea
6370-411 Fornos de Algodres
T (+351) 935 447 568
cdavarzea@gmail.com
GPS: 40°37’03.0”N - 7°28’49.8”W

RESERVAS casasretirodexisto@gmail.com
COD: TCP_PROMO2020
Validade: 1 abril a 30 novembro 2020. Sujeito a disponibilidade

A Casa de Xisto Santo António, está localizada no Parque Natural 
da Serra da Estrela, no centro da aldeia de Videmonte, a 16 km da 
cidade da Guarda. 
Esta Casa com 2 quartos possui paredes em xisto, aquecimento e 
uma sala de estar com sofás e televisão de ecrã plano.  Os hóspedes 
podem preparar as suas refeições na cozinha totalmente equipada 
com forno, placa de fogão, frigorífico, micro-ondas, torradeira 
e máquina de lavar-louça. Acesso Wi-Fi gratuito. Num raio de 
100 metros da Casa encontram-se um supermercado, cafés e 
multibanco. Videmonte é uma aldeia rural, com vista para o Vale 
do Mondego, onde os hóspedes podem desfrutar de passeios pela 
natureza e mergulhar nas águas límpidas do rio Mondego. 
Gouveia situa-se a 33 km e Manteigas fica a 36 km. 

2 ou mais noites

-10%
4 pessoas 

Estrela short break

Guarda
Casa de Xisto Santo António 
Casa de Campo

 casaretirodexisto

Rua da Serra, 22
6300-245 Videmonte
T (+351) 914 381 254
casasretirodexisto@gmail.com
GPS: 40°30’52.4”N - 7°23’37.1”W
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Mais informações em https://turismodocentro.pt

RESERVAS quinta.moinho@sapo.pt
T (+351) 271 926 870 | 965 441 289
COD: QM_PROMO2020
Validade: abril a junho e 15 setembro a 15 dezembro 2020

RESERVAS moinhodomaneio@gmail.com
COD: MMTC_SB_2020
Validade: 1 abril a 30 novembro 2020, com exceção de épocas festivas, feriados, fins 

de semana prolongados e de 1 julho a 15 setembro

A Quinta do Moinho preserva a arquitetura rústica inserida numa 
envolvente paisagística natural aproveitando a beleza da vegetação 
e das árvores centenárias à beira-rio. A propriedade é acompanhada 
pelo Rio Mondego, com as suas duas açudes que são, de facto, 
o ex-líbris da envolvente, consideradas piscinas completamente 
naturais que a natureza traçou ao longo do tempo. Foram 
construídas há muitos anos, tendo surgido a partir da necessidade 
do aproveitamento de água para o moinho e de controlar o nível de 
água.
Existe ainda um moinho de água, em que foi aproveitada a levada 
da água para obter uma piscina natural, a pensar nas crianças e na 
tranquilidade dos seus pais. 
Juntamente com as 6 casas retiro, um ginásio, parques infantis e um 
salão para eventos, formou-se este espaço magnífico quer pelo seu 
bem estar exterior como interior.
Não só no verão é agradável, devido às temperaturas e à água, claro. 
No inverno a beleza deste lugar é igualmente completa. Com um 
bom agasalho, caminhar ao longo do rio, ver a força da corrente e 
observar as lontras, leva-nos em sonhos de criança transmitindo uma 
paz sem fim. 

Um lugar em plena natureza, junto à Reserva Natural Serra da 
Malcata, a 8 km de Penamacor, integrado no Geoparque Naturtejo. 
Um conjunto de casas de xisto simples mas cómodas, sem televisão, 
com e sem kitchenete e condimentadas com muito ar puro ou 
um imenso céu estrelado. Descanse ou parta de visita às aldeias 
histórias de Monsanto, Idanha-a-Velha, Sortelha ou Belmonte. Faça 
um passeio a cavalo. Relaxe junto à lareira. Adicione um bom livro. 
Renda-se à natureza. Desligue-se do Mundo. Venha ouvir o silêncio.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1, 2, 3 ou mais noites
 ≈ Pequeno almoço
 ≈ Wellcome drink: Licor de framboesa Belaberry (produção própria)

Programa Desligue-se do Mundo. 
Venha ouvir o silêncio.

3 ou mais noites

-20%
2 noites

-10%
1 noite

-5%

Guarda
Quinta do Moinho Casa de Campo
www.quintadomoinho.com.pt

Quinta do Moinho
6300-025 Aldeia Viçosa
T (+351) 271 926 870 | 965 441 289
quinta.moinho@sapo.pt
GPS: 40.566224, -7.315336

Penamacor
Moinho do Maneio Casa de Campo
www.moinhodomaneio.pt

ER346, Km 6.8, Ribeira da Bazágueda
Penamacor
T (+351) 277 394 399
moinhodomaneio@gmail.com
GPS: 40º 9’23.40’’ N, 7º 4’57.40’’W

RESERVAS casasretirodexisto@gmail.com
COD: TCP_PROMO2020
Validade: 1 abril a 30 novembro 2020. Sujeito a disponibilidade

Localizada no centro da aldeia de Videmonte, uma aldeia de 
montanha em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, a Casa 
de Xisto Ti Lucília conjuga a traça e materiais tradicionais com o 
moderno, proporcionando um ambiente funcional, confortável e 
acolhedor. A Casa dispõe de dois quartos duplos, casa de banho, 
cozinha totalmente equipada, sala de estar com sofás e TV, internet, 
aquecimento e lareira. Num raio de 100 metros da Casa encontram-
se um supermercado, cafés e multibanco. Videmonte é uma aldeia 
rural, com vista para o Vale do Mondego, onde os hóspedes podem 
desfrutar de passeios pela natureza e mergulhar nas águas límpidas 
do rio Mondego. Gouveia situa-se a 33 km e Manteigas fica a 36 km.

Estrela short break
2 ou mais noites

-10%
2 ou mais noites

-10% -10%

Guarda
Casa de Xisto Ti Lucília Casa de Campo

 casaretirodexisto

Largo de Santo António
6300-245 Videmonte
T (+351) 914 381 254
casasretirodexisto@gmail.com
GPS: 40°30’52.0”N - 7°23’31.7”W

RESERVAS casasretirodexisto@gmail.com
COD: TCP_PROMO2020
Validade: 1 abril a 30 novembro 2019. Sujeito a disponibilidade

A Casa Retiro de Xisto está localizada no Parque Natural da Serra da 
Estrela, no centro da aldeia de Videmonte, a 16 km da cidade da 
Guarda. 
A Casa conjuga o estilo rústico com o moderno, num ambiente 
acolhedor, confortável e tranquilo. A sala de estar apresenta lareira, 
sofás e TV e abre-se para uma cozinha totalmente equipada (fogão, 
forno, frigorífico, micro-ondas, torradeira, chaleira e máquina de lavar 
louça). Dispõe de aquecimento central e é fornecida lenha para a 
lareira. Acesso Wi-Fi gratuito. 
Num raio de 100 metros da Casa encontram-se um supermercado, 
cafés e multibanco. Videmonte é uma aldeia rural, com vista para o 
Vale do Mondego, onde os hóspedes podem desfrutar de passeios 
pela natureza e mergulhar nas águas límpidas do rio Mondego. 
Gouveia situa-se a 33 km e Manteigas fica a 36 km.

Estrela short break

Guarda
Casa Retiro de Xisto Casa de Campo

 casaretirodexisto

Rua da Igreja
6300-245 Videmonte
T (+351) 914 381 254
casasretirodexisto@gmail.com
GPS: 40°30’52.0”N - 7°23’31.7”W
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Turismo Centro Portugal Um país dentro do País.

NÃO SE ESQUEÇA: ao reservar indique o código da promoção

RESERVAS geral@casagrandedejuncais.com
T (+351) 962 586 140 | 932 810 023 | 271 709 580
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020 com exeção de épocas festivas

Solar de granito do século XVI com pedra de armas, capela, dois 
pátios interiores e um jardim com fonte de excelente água. Está 
classificado como imóvel de interesse público. A sua área de 
construção é de 1.544 m2, entre quartos, suites e estúdios, com 
aquecimento central em todas as tipologias. Os estúdios do anexo 
– com quarto, wc e sala (com salamandra a lenha, kitchnet e tv) – 
têm acesso directo à rua, permitindo aos hóspedes levar animais 
domésticos.
A antiga cozinha, com lareira, pode ser usada pelos hóspedes.
A casa dispõe duas piscinas exteriores, rede Wi-Fi grátis, bilhard, mesa 
de ping-pong, bicicletas, matraquilhos, pequeno ginásio.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1, 2 ou 3 noites
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno almoço

3 noites

160€
2 pessoas

2 noites

120€
2 pessoas

1 noite

65€
2 pessoas

Fornos de Algodres
Casa Grande de Juncais 
Turismo de Habitação
www.casagrandedejuncais.com

Largo Do Terreiro, 1
6370-332 Juncais
T (+351) 962 586 140
geral@casagrandedejuncais.com

Enoturismo
Ecopista do Dão

Viseu

Viseu . Dão-Lafões

RESERVAS www.chaodorio.pt
COD: PROTOCOLO SHORT BREAKS - TURISMO DO CENTRO
Validade: março a novembro 2020, com exceção de fins-de-semana ponte com 

feriados e férias escolares. Sujeito à existência de casas livres. Não aplicável à tarifa 

não reembolsável.

Localizado em Travancinha, a 12 km do Parque Natural da Serra da 
Estrela, o Chão do Rio – turismo de aldeia, oferece uma experiência 
de alojamento sustentável. Na sua quinta de 8 ha, a natureza é 
acarinhada e desfrutada pelos(as) hóspedes. As confortáveis casas 
em pedra com telhados de colmo estão dispostas em torno da 
piscina biológica, construída para se assemelhar às lagoas da serra 
da Estrela. Os géneros para o pequeno-almoço são servidos em 
cestos e incluem especialidades regionais. Os (as) hóspedes são 
encorajados a explorar os trilhos das proximidades a pé ou nas 
bicicletas disponíveis gratuitamente. As crianças podem divertir-
se com carros-de-mão, apanhar os ovos do galinheiro amovível, 
alimentar as ovelhas de estimação Flor e Estrela ou apenas brincar 
livremente e em segurança.

2 ou mais noites

-10%
sobre tarifa

do site

Protocolo Short breaks
Turismo do Centro

Seia
Chão do Rio Casa de Campo
www.chaodorio.pt

Chão do Rio - R. da Calçada Romana
6270-601 Seia
T (+351) 919 523 269
chaodorio@chaodorio.pt
GPS: 40°25’07.7”N - 7°49’23.1”W
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Turismo Centro Portugal Um país dentro do País.

VISEU . DÃO - LAFÕESNÃO SE ESQUEÇA: ao reservar indique o código da promoção

Mais informações em https://turismodocentro.pt

RESERVAS Central de Reservas: 808 203 883 | 808 100 030
T (+ 351) 232 319 190 | 964 941 986 | geral@hotelasturias.pt
COD: SB2020-ASTURIAS
Validade: *época baixa:novembro e dezembro; **época média: abril, maio e outubro, 

***época alta: junho, julho, agosto e setembro 2020

RESERVAS http://hoteldoparque.pt/escapada-relax 
geral@hoteldoparque.pt | T (+351) 232 723 461
Validade: todo o ano 2020

Situado nas Termas do Carvalhal, no distrito de Viseu, este Hotel 
dispõe de alojamento em 88 quartos duplos e twins, 1 suite 
presidencial e 8 suites júniores. Hotel de património arquitetónico 
singular, inspirado na forma, no tamanho e no nome do Paquete 
Astúrias pertencente à frota da Mala Real Inglesa. Conta com Room 
Service – 24h; Staff Multilingue; internet wifi gratuita; lavandaria; 
parque de estacionamento gratuito; diversas salas multiusos com 
equipamentos multimédia ideais para congressos e eventos; bar, 
restaurante, piscina interior; SPA e ginásio.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈  2 noites em quarto duplo
 ≈ Pequeno almoço
 ≈ 2 jantares por pessoa

O Hotel do Parque, junto às Termas de São Pedro do Sul, é a 
solução ideal para quem deseja uma estada tranquila na mais 
importante estância termal do país. Para aquela escapadinha 
de fim-de-semana, terapia termal, fruição de um SPA, encontros 
sociais, empresariais ou desportivos, esta é a resposta de qualidade 
certa. Totalmente remodelado e redecorado, o Hotel do Parque 
oferece um leque variado de serviços e equipamentos de nível 
superior que garantem as melhores condições para a sua estada. 
São 100 quartos, duas suites presidenciais e três suites juniores, 
um restaurante, um bar, um salão de festas, um Business Center, 
um Health Club & SPA com piscina aquecida, sauna, banho turco, 
massagens, ginásio e dois campos de squash. 

O PROGRAMA INCLUI: 
2 noites em quarto duplo ≈ Alojamento ≈ Meia pensão (não inclui 
bebidas) ≈ Massagem de rosto relaxante por pessoa ≈ Banho 
turco ≈ Sauna ≈ Massagem de relaxamento corporal por pessoa ≈ 
Tratamento VIP ≈ Acesso à piscina coberta e aquecida ≈ Acesso ao 
ginásio ≈ Visita ao Museu Termal ≈ Suplemento Individual : 38€* / 
44€** / 52€***
* até 31 mar e 1 out a 31 dez 2020 / ** 1 abr a 30 jun 2020 / *** 1 jul a 30 set 2020

Atividades: sujeitos à disponibilidade e com equipamento adequado

época baixa*

87,5€
pessoa

quarto duplo

época média**

95€
pessoa

quarto duplo

época alta***

102,5€
pessoa

quarto duplo

2 noites**

128€
1 pessoa

2 noites**

153€
1 pessoa

2 noites*

125€
1 pessoa

3 dias, 2 noites Escapada Relax

Castro Daire
Palace Hotel & Spa Astúrias ****
www.hotelasturias.pt/pt/home

Rua dos Balneários, 34
3600-398  Termas do Carvalhal,
T (+351) 232 319 190
geral@hotelasturias.pt
GPS: 40.8522226,-7.93502

São Pedro do Sul
Hotel do Parque
Health Club & SPA ****
www.hoteldoparque.pt

Rua do Serrado - Termas de S. Pedro do Sul
3660-692 Várzea
T (+351) 232 723 461
geral@hoteldoparque.pt
GPS: 40.73876 N, 08.09382 W

RESERVAS casadainsua@montebelohotels.com
T (+351) 232 640 110
Validade: 11 março a 28 dezembro 2020

O Parador Casa da Ínsua é um hotel de charme de 5 estrelas, 
referência na hotelaria nacional pela arquitetura e decoração 
barrocas totalmente recuperadas, pelo enquadramento natural, que 
inclui dois magníficos jardins, e por uma forte componente histórica 
e cultural. Estes argumentos, aliadas a uma grande versatilidade, 
ditaram a sua integração na prestigiada cadeia Paradores, tornando-
se o primeiro hotel com esta insígnia fora de Espanha.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Alojamento
 ≈ Pequeno-almoço continental no restaurante
 ≈ Entrada gratuita no Núcleo Museológico da Casa da Ínsua
 ≈ Visita à Casa e jardins
 ≈ Acesso gratuito à internet
 ≈ Early check-in (sujeito a disponibilidade)
 ≈ Late check-out (sujeito a disponibilidade)
 ≈ 35% de desconto no green-fee (no Montebelo Golfe - 45 minutos 
do hotel)

 ≈ 10% de desconto em restaurantes, entretenimento e lazer

-15%
sobre tarifa 

do site

1 noite desde

106€
quarto

individual

Penalva do Castelo
Parador Casa da Ínsua *****
www.casadainsua.pt

Penalva do Castelo
3510-020 Penalva do Castelo
T (+351) 232 640 110
casadainsua@montebelohotels.com
GPS: “40º 40’34’’ N - 7º 42´25’’ W

RESERVAS www.montebelohotels.com
T (+351) 232 420 000
COD: CAMP-MONTEBELO15
Validade: 11 março a 28 dezembro 2020

Situado numa das zonas mais nobres da cidade de Viseu e muito 
próximo do centro histórico, o Montebelo Viseu Congress Hotel possui 
uma envolvente perfeita. Um ambiente moderno e acolhedor, em 
plena harmonia com o requinte presente em cada pormenor, torna 
cada visita memorável e provoca apenas um desejo: regressar.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Alojamento
 ≈ Pequeno-almoço buffet no restaurante do Hotel 
 ≈ Acesso gratuito à piscina interior aquecida, jacuzzi, sauna, banho 
turco, ginásio

 ≈ Early check-in (sujeito a disponibilidade)
 ≈ Late check-out (sujeito a disponibilidade)
 ≈ 35% de desconto no green-fee
 ≈ 10% de desconto em restaurantes, entretenimento e lazer

-15%
sobre tarifa 

do site

1 noite desde

76€
quarto

individual

Viseu
Montebelo Viseu 
Congress Hotel *****
www.montebeloviseu.pt

Urbanização Quinta do Bosque
3510-020 Viseu
T (+351) 232 420 000
montebeloviseu@montebelohotels.com
GPS: 40º39´20’’N - 7º55’ 33’’W
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RESERVAS www.montebelohotels.com
COD: CAMP-MONTEBELO15
Validade: 03/03/2020 a 28/12/2020 

O Hotel Palácio dos Melos resulta da reabilitação arquitetónica de 
um emblemático edifício, mantendo a traça histórica original e 
dotando-o de alojamento moderno e confortável, podendo o cliente 
escolher quartos de estilo clássico ou contemporâneo. O ponto 
de partida ideal para descobrir Viseu, uma cidade onde passado e 
presente se fundem em harmonia.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈  Alojamento
 ≈ Pequeno-almoço buffet no restaurante
 ≈ Acesso gratuito à internet
 ≈ Quarto com banheira de hidromassagem
 ≈ Early check-in (sujeito a disponibilidade)
 ≈ Late check-out (sujeito a disponibilidade)
 ≈ 35% de desconto no green-fee (no Montebelo Golfe - 15 minutos 
do hotel)

 ≈ 10% de desconto em restaurantes, entretenimento e lazer

1 noite desde*

56€-15%
sobre melhor 
tarifa do site

Reserva antecipada
30 dias

RESERVAS Central de Reservas: 808 203 883 | 808 100 030
T (+351) 232 720 040 | 966 786 081| hotel@hotelmonterio.com.pt
COD: SB2020-MONTERIOSPS
Validade: *época baixa:novembro e dezembro; **época média: abril, maio e outubro, 

***época alta: junho, julho, agosto e setembro 2020

RESERVAS bookings@goldentulipcaramulo.com 
T (+351) 232 860 100
Validade: todo o ano 2020 com exceção de agosto e datas festivas

Situado nas Termas de São Pedro do Sul, a maior zona termal 
do país, possui comodidades para usufruir de uma estadia em 
pleno. Ideal para casais, famílias e grupos. Dispõe de 97 Quartos 
duplos e Twin , 9 Suites Junior e 3 apartamentos. Conta com Room 
Service – 24h; Staff Multilingue; Internet wifi Gratuita; Lavandaria; 
Parque de Estacionamento gratuito; diversas salas multiusos com 
equipamentos multimédia ideais para congressos e eventos; bar, 
restaurante, piscina Interior; piscina exterior, SPA e ginásio.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites  em quarto duplo
 ≈ Pequeno almoço
 ≈ 2 jantares por pessoa

O Golden Tulip Caramulo é um Hotel de Montanha pertencente ao 
grupo Flagworld, e é uma unidade de alojamento 4* com 87 quartos. 
Antigo Sanatório e reconvertido em 1996, foi o primeiro Hotel & SPA, 
com projeção a nível nacional. Possui ainda um SPA com piscina 
interior e exterior, Banho turco, Sauna e Ginásio, o Restaurante “O 
País” que aposta na gastronomia local, para além de salas de estar e 
de Jogos, perfeitas para famílias passarem um serão.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Chá de boas vindas
 ≈ Cesto de fruta da época e garrafa de água do caramulo à chegada 
no quart

 ≈ Pequeno-almoço buffet no restaurante do hotel
 ≈ Massagem relaxante 45 minutos
 ≈ Utilização de um roupão e chinelos para a estadia
 ≈ Acesso ao animacorpus spa (sauna, banho turco, piscina interior 
climatizada e ginásio)

 ≈ 10% desconto em todos os rituais de spa
 ≈ Parque de estacionamento exterior incluído
 ≈ Late check-out até às 15h (mediante disponibilidade)

1 noite

76€
pessoa

quarto duplo

3 dias, 2 noites Programa Especial SPA 

Viseu
Hotel Palácio dos Melos ****
www.montebelohotels.com

Rua Chão de Mestre, 4
3500-103 Viseu
T (+351) 232 439 290
palaciodosmelos@montebelohotels.com
GPS: 40º 39´32´´N, 7º54´46´´W

São Pedro do Sul
Palace Hotel & Spa Monte Rio ****
www.hotelmonterio.com.pt

Estrada da Lameira Cruzamento com a Variante
3660-688 Termas de São Pedro do Sul
T (+351) 232 720 040 | 966 786 081
hotel@hotelmonterio.com.pt
GPS: 40.740058, -8.084539

Tondela
Golden Tulip Caramulo 
Hotel & SPA ****
www.goldentulipcaramulo.com

Avenida Dr. Abel Lacerda
3475-031 Caramulo
T (+351) 232 860 100
bookings@goldentulipcaramulo.com

época baixa*

87,5€
pessoa

quarto duplo

época média**

95€
pessoa

quarto duplo

época alta***

102,5€
pessoa

quarto duplo

RESERVAS reservas@avenidaboutiquehotel.pt
Validade: todo o ano 2020, com exceção de épocas festivas, Fim de Ano, Natal e 

feriados. Oferta não-reembolsávél e não modificávél, sujeita a disponibilidade e pré-

pagamento.

Não acumulável e válida apenas para reservas novas e diretas.

O Avenida Boutique Hotel, uma referência na cidade pela sua 
longevidade e história. Está localizado na praça mais central de Viseu 
(Rossio). Recentemente remodelado, alia agora a modernidade ao 
seu estilo vintage tão caracteristico da sua gênese, mantendo a sua 
elegância simples e sóbria. Oferece quartos confortáveis com ar-
condicionado, casa de banho privativa, secador de cabelo e frigobar.

-15%
sobre total 
da estadia

Viseu
Avenida Boutique Hotel ****
www.avenidaboutiquehotel.pt

Av. Alberto Sampaio, 1
3510-030 Viseu
T (+351) 232 423 432 | 934 782 328
reservas@avenidaboutiquehotel.pt
GPS: 40,3925579 - 7,545355
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RESERVAS reservas@hotelpantanha.com
T (+351) 232 940 038 | 961 364 367
COD: TCP_ ESCAPADA BEIRÃ
Validade: todo o ano 2020. Sujeito a disponibilidade

Retire-se para o campo Português, neste hotel com uma vista 
impressionante sobre a Serra da Estrela.
Participe nas actividades exteriores e desfrute do espaço e das vistas 
em redor do hotel.
Tire o máximo partido da localização e dê um passeio ou faça 
caminhadas, visite o rio ou permite que o hotel organize a 
sua viagem desportiva ou cultural. Regresse ao apartamento, 
completamente equipado, onde pode desfrutar de seu espaço 
privado e independência.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em quarto duplo
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Check–in Porto boas vindas
 ≈ Água e fruta no quarto
 ≈ Pequeno almoço no quarto 

2 noites

120€
quarto duplo

Escapada beirã

RESERVAS geral@quintadomedronheiro.pt
T (+351) 232 952 300
Validade: 2 abril a 31 dezembro 2020, com exceção de épocas festivas e feriados. 

Sujeito a disponibilidade.

Antiga exploração agrícola e pecuária, a Quinta do Medronheiro é 
uma propriedade com 37 Ha situada na Região do Dão, no coração 
da Beira Alta a 6 kms do centro da cidade de Viseu.
Ao longo dos anos, várias casas foram nascendo neste imponente 
espaço, algumas de caseiros e funcionários da Quinta, outras para 
abrigo dos animais domésticos, sendo na sua totalidade construções 
em pedra, tal como era apanágio da região.
Adquirida em 2001 pela família Oliveira, e depois de vários anos de 
árduo trabalho, a Quinta do Medronheiro renasceu: as casas foram 
recuperadas; os caminhos melhorados; a vinha reestruturada e 
aumentada e uma moderna adega e um salão de eventos foram 
construídos.
Tudo se conjugou para dar lugar a um moderno e agradável Hotel 
Rural, onde o melhor do mundo rural caminha lado a lado com o 
conforto dos dias de hoje.”

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite em quarto duplo standard
 ≈ Pequeno-almoço
 ≈ Visita às vinhas e prova de vinhos

2 noites

110€
pessoa

1 noite

55€
pessoa

Experiência Enoturismo

Nelas
Hotel Pantanha *** 
www.hotelpantanha.com

Av Dr Aurelio Gonçalves, Caldas Da Felgueira
3525-202 Canas de Senhorim
T (+351) 232 940 038
reservas@hotelpantanha.com
GPS: 40.478921299999996, -7.861287300000001

Viseu
Hotel Rural da Quinta 
do Medronheiro ****
www.quintadomedronheiro.pt

Quinta do Medronheiro, Soutulho
3510-744 S. Cipriano
T (+351) 232 952 300
geral@quintadomedronheiro.pt
GPS: 40° 37° 26.817’’ N, 7° 57° 59.106’’W

RESERVAS reservas@cotel.pt | T (+351) 232 619 950 | 912 225 090
COD: SHORTBREAKS2
Validade: 1 abril  a 31 dezembro 2020, com exceção de Páscoa; Desmancha do Porco; 

Natal e Fim de Ano.

O Hotel Senhora do Castelo, localizado no Monte Senhora do Castelo, 
a poucos minutos do Centro de Mangualde, é uma unidade de 
referência na região pelas condições únicas que aliam conforto e 
qualidade dos serviços a uma área verde exterior com a calma e o 
sossego do campo.
Inserida no planalto Beirão a 600 metros de altitude, usufrui de uma 
paisagem soberba e privilegiada paras a Serra da Estrela e Serra 
do Caramulo. Daqui poderá partir à descoberta da região na sua 
diversidade de paisagens, lugares, usos e costumes.
Os apreciadores dos sabores locais, poderão encontrar no nosso 
restaurante “Solar Beirão” os pratos típicos da região e os afamados 
vinhos do Dão.
Facilidades: Bar com Lareira, Restaurante Solar Beirão, Bar da Piscina 
Exterior (verão), Piscina Interior Aquecida, Piscina Exterior, Snooker, 
Internet Wireless em todo o hotel, Salas de Reuniões e Parque de 
Estacionamento Privativo, complementam a oferta.

O PROGRAMA INCLUI: 
2 noites em quarto duplo ≈ Pequeno-almoço Buffet ≈ 1 jantar servido 
no Restaurante (Menu Diário - Bebidas não Incluídas) ≈ Piscina 
Interior e Piscina Exterior com zona relvada (aberta no período de 
Verão) ≈ Courts de ténis ≈ Noite extra: 45€

2 noites

65€
1 pessoa

quarto duplo

À Descoberta da Beira 

Mangualde
Hotel Senhora do Castelo ***
www.cotel.pt

Rua Santa Maria do Castelo, 53
3530-238 Mangualde
T (+351) 232 619 950
reservas@cotel.pt
GPS: 40.611307, -7.7441517

RESERVAS www.montebelohotels.com
COD: CAMP-MONTEBELO15
Validade: 6 março a 29 dezembro 2020

Em Viseu, o acolhedor Hotel Príncipe Perfeito oferece uma atmosfera 
tranquila pontuada por espaços verdes, que, associada a facilidades 
e serviços especificamente direcionados, fazem dele a escolha 
certa para os mais diversos eventos. A proximidade do Complexo 
Desportivo Príncipe Perfeito, por sua vez, reforça a vocação familiar 
desta unidade.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1 noite
 ≈ Pequeno almoço no restaurante do hotel
 ≈ Early check-in (sujeito a disponibilidade)
 ≈ Late check-out (sujeito a disponibilidade)
 ≈ Acesso gratuito à internet
 ≈ 35% de desconto no green-fee (no Montebelo Golfe - 15 minutos 
do hotel)

 ≈ 10% de desconto em restaurantes, entretenimento e lazer

1 noite desde

57€
quarto

individual

1 noite

-15%
sobre tarifa

do site

Viseu
Hotel Príncipe Perfeito ****
www.montebelohotels.com

Urbanização da Misericórdia, Cabanões
3500-322 Viseu
T (+351) 232 469 200
hotelprincipeperfeito@montebelohotels.com
GPS: 40º37´53´´N - 7º 54´27´´W
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RESERVAS www.hotelvouga.com 
reservas@hotelvouga.com | T (+351) 232 723 063
COD: HVSB2020
Validade: abril a ezembro 2020, com exceção dos meses de agosto, setembro e 

outubro

Uma localização privilegiada nas Termas de São Pedro do Sul. O local 
ideal para se afastar das rotinas e apreciar o presente. O local ideal 
para estar com a sua família.
Um fim de semana para viver momentos e criar memórias.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em quarto duplo
 ≈ 2 adultos e 1 criança (até aos 12 anos)
 ≈ Pequeno-almoço
 ≈ Criança extra: 36€

2 noites

136€
quarto duplo

Momento Família

São Pedro do Sul
ApartHotel Vouga ***
www.hotelvouga.com

Rua Filipe Brazão, Termas de São Pedro do Sul
3660-692 São Pedro do Sul
T (+351) 232 723 063
reservas@hotelvouga.com

RESERVAS www.hotelvouga.com 
reservas@hotelvouga.com | T (+351) 232 723 063
COD: HVSB2020
Validade: abril a dezembro 2020, com exceção dos meses de agosto, setembro  

e outubro

RESERVAS geral@hmoinhodevento.pt | T (+351) 232 424 116
Validade:1 abril a 27 dezembro 2020

RESERVAS geral@condadodebeiros.com | T (+351) 927 863 352
Validade: todo o ano 2020

Descubra a sua natureza nas Termas de São Pedro do Sul. Um 
equilibrio perfeito entre saúde, bem estar e natureza. Uma herança 
de bem receber, uma maravilhosa vista sobre o rio Vouga, uma 
gastronomia autêntica e um serviço personalizado. O local ideal para 
abrandar, respirar fundo e abrançar o merecido repouso.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Rota Cultural 
2 noites para duas pessoas com pequeno-almoço incluído +  
Visita para duas pessoas ao museu do balneário romano 

 ≈ Rota Gastronómica 
2 noites para duas pessoas com pequeno-almoço incluído +  
Rota do Pastel de Vouzela harmonizado com vinho do Dão

 ≈ Rota Termal 
2 noites para duas pessoas com pequeno-almoço incluído + 
Massagem de relaxamento geral para 2 pessoas no Balneário 
Rainha D. Amélia

O Hotel Moinho de Vento com a categoria de três estrelas situa-se no 
centro da cidade de Viseu, em plena área comercial e de negócios, 
bastante tranquila, junto ao Parque da Cidade e de fácil acesso a 
qualquer ponto da cidade. Possui 30 quartos duplos, todos eles 
equipados com casa de banho privativa, telefone, televisão, mini-
bar, ar condicionado e acesso à internet. Possui garagem e conta 
também com uma sala de reuniões com vista panorâmica. Este lugar 
único com uma decoração sóbria, mas nunca deixando de pensar 
no bem estar e conforto dos seus clientes coloca à sua disposição 
um conjunto de equipamentos e serviços, tais como : serviço de bar, 
internet grátis, room service, lavandaria “express” e rent-a-car. Tudo 
isto aliado a um acolhimento personalizado fazem do Hotel Moinho 
de Vento o local ideal para a sua estada em Viseu. 

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 3 noites em quarto duplo
 ≈ Pequeno almoço buffet
 ≈ Cesto de frutas no quarto

3 ou 5 noites é o tempo ideal para conhecer e relaxar na região! 
Temos termas, montanhas e serras, vinhas e quintas, aldeias de xisto, 
lugares remotos, gentes, cantares, gastronomia e doçaria tradicional 
e muito muito mais para descobrir! Para quem quer apenas relaxar 
temos a paz do Condado, dos jardins e da piscina!
Estes packs de 3 ou 5 noites são o ideal para umas férias e/ou 
escapada ao longo de todo o ano!

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 3 ou 5 noites em quarto/twin standard
 ≈ 2 pessoas.
 ≈ Pequeno-almoço
 ≈ Estacionamento
 ≈ Piscina exterior (sazonal)
 ≈ Acesso a salas de exposições
 ≈ Salão de jogos com piano, snoker, bar, setas, jogos de tabuleiro, 
jukebox

 ≈ Biblioteca
 ≈ Jardins

Rota Cultural

130€
quarto duplo

Rota Gastronómica

150€
quarto duplo

Rota Termal

195€
quarto duplo

3 noites

150€
quarto duplo

5 noites

265€
quarto twin 

standard

3 noites

180€
quarto twin 

standard

Faça uma pausa, experimente uma rota Oferta especial 3 noites Pack 3 ou 5 noites
no Condado de Beirós

São Pedro do Sul
Hotel Vouga
Wellness and Nature ***
www.hotelvouga.com

Rua Principal, Termas de São Pedro do Sul
3660-692 São Pedro do Sul
T (+351) 232 723 063
reservas@hotelvouga.com

Viseu
Hotel Moinho de Vento ***
www.hotelmoinhodevento.pt

Rua Paulo Emílio, 13
3510-098 Viseu
T (+351) 232 424 116
geral@hmoinhodevento.pt
GPS: 40.713688, - 73.992750

São Pedro do Sul
Condado de Beirós Turismo de Habitação
http://condadodebeiros.com

Serrazes
3660-601 São Pedro do Sul
T (+351) 927 863 352
geral@condadodebeiros.com
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RESERVAS geral@solardealmeidinha.pt
Validade: 1 março até 15 junho 2020

O Solar de Almeidinha, situa-se em Mangualde e é um imóvel de 
interesse público, onde encontrará um alojamento na modalidade de 
agroturismo que combina um exterior imponente com os seus jardins 
centarios e piscinas  e um interior repleto de detalhes apaixonantes e 
verdadeiramente inspiradores.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Oferta de produtos marca Solar de Almeidinha
 ≈ Pequeno-almoço
 ≈ Piscina exterior (sazonal)
 ≈ Salão de jogos
 ≈ Biblioteca
 ≈ Jardins
 ≈ Estacionamento

1 noite

-10%
sobre tarifa 

balcão

Pacote Primavera

Mangualde
Solar de Almeidinha Agroturismo
www.solardealmeidinha.pt

Largo da Roda - Almeidinha
3530-100 Mangualde
T (+351) 232 610 103
geral@solardealmeidinha.pt

RESERVAS reservas@casasdesequeiros.pt
T (+351) 967 075 095
COD: SB 2020
Validade: todo o ano 2020, com excepção do mês de agosto, feriados, páscoa, Natal 

e Fim de Ano

Casas de Sequeiros é uma propriedade privada localizada em 
Sequeiros, Aguiar da Beira, composta por várias Casas de Campo e 
que coloca ao seu dispor 1conjunto de instalações e serviços que 
primam pela qualidade e pretendem proporcionar-lhe experiências 
genuínas mantendo o espirito da região. As Casas de Sequeiros 
colocam ao seu dispor 4 casas com várias tipologias desde T1 a T3, 
podendo alojar de 2 a 6 pessoas numa só unidade. Todas as casas 
dispõem de sala de estar, cozinha equipada, ecrã LCD e TV por 
satélite, aquecimento central e Internet Wireless. Dispõem ainda 
uma ampla área comum com sala de refeições, sala de jogos com 
mesa de snooker, Bar, sala polivalente e piscina.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 noites em Casa de Campo
 ≈ Pequeno Almoço
 ≈ Acesso à piscina 
 ≈ Acesso a Bicicletas

2 noites

20€
1 pessoa

Refúgios no Campo

Aguiar da Beira
Casas de Sequeiros Casa de Campo
www.casasdesequeiros.pt

Rua do Cano, 8
3570-192 Sequeiros
T (+351) 967 075 095
reservas@casasdesequeiros.pt
GPS: 40º 50’ 20,3’’N 7º 30’ 32,4’’W

RESERVAS info@ilovedao-casasdafraga.com
T (+351) 232 673 273
COD: TCP-PROMO2020
Validade: 1 abril a 30 dezembro 2020 para noites entre domingo e quinta-feira com 

exceção de épocas festivas e de 1 julho a 13 setembro

I Love Dão - Casas da Fraga é um empreendimento de turismo em 
espaço rural em pleno coração do Dão. As 6 casas novas e a pensar 
no seu conforto, foram construídas com materiais característicos 
da região (granito e madeira), mantendo assim uma completa 
harmonia com o meio envolvente bem como uma traça rústica que, 
aliada à decoração moderna, sofisticada e intimista, fazem destas 
casas a escolha certa para uns dias de partilha com a natureza.
As casas situam-se no Sítio da Fraga, um local com uma vista 
magnífica, rodeadas pelas árvores, o rio e a natureza, onde os sons 
dominantes são o chilrear dos pássaros e o som da água a cair na 
cascata.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 1, 2 ou 3 noites em quarto duplo
 ≈ Pequeno-almoço
 ≈ Acesso gratuito à piscina exterior, à horta comunitária,  
à churrasqueira e às bicicletas

3 noites

170€
quarto duplo

2 noites

116€
quarto duplo

1 noite

60€
quarto duplo

1 dia é bom, 2 é ótimo, 3 nunca é demais

Carregal Sal
I Love Dão - Casas da Fraga
Casa de Campo
www.ilovedao-casasdafraga.com

Sítio da Fraga - Beijós
3430-516 Carregal do Sal
T (+351) 232 673 273
info@ilovedao-casasdafraga.com
GPS: 40º30’54.6’’N 7º 57’04.9’’W

RESERVAS info@casadaspalmeiras.pt | T (+351) 938 460 691
COD: SB2019
Validade: até 30 abril 2020 para reservas com 60 dias de antecedência. Não acumulá-

vel com outras ofertas em vigor

No planalto da Serra da Estrela, a dois ou em familia, venha conhecer 
a Casa das Palmeiras, uma quinta em espaço rural na pequena aldeia 
de Gandufe, enquadrada na região demarcada do vinho do Dão. 
Com três Casas e uma Suite recentemente recuperadas, beneficia 
de uma localização privilegiada e de uma envolvente paisagística, 
cultural, arqueológica e gastronómica.
Num espaço onde pode vivenciar o dia a dia da quinta, descubra 
recantos encantadores, desfrutando da serenidade do campo, sem 
horas nem tempo contado. Um lugar onde se vive a verdadeira 
experiência no campo em comunhão com a natureza e as tradições 
da aldeia, onde experiências únicas acontecem!

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 2 ou mais noites (4 ou mais noites em época alta)
 ≈ Pequeno -almoço
 ≈ Acesso livre à piscina biológica
 ≈ Acesso gratuito à quinta pedagógica
 ≈ Interação e alimentação dos animais da quinta
 ≈ Oferta de boas vindas
 ≈ Early Check-In (sujeito a disponibilidade)
 ≈ Late Check-out (sujeito a disponibilidade)

2 ou mais noites

-15%
sobre tarifa 

BAR

Experiências únicas em família

Mangualde
Casa das Palmeiras Casa de Campo
www.casadaspalmeiras.pt

Avenida da Liberdade, 33
3530-062 Gandufe - Mangualde
T (+351) 938 460 691
info@casadaspalmeiras.pt
GPS: 40.5534163, -7.8243979
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RESERVAS www.familybubble.pt
COD: SB-2020
Validade: 1 abril a 31 dezembro 2020

Casa rural centenária, de arquitetura típica beirã, composta por 
dois apartamentos: Recanto do Pátio-R/C e Varanda do Pátio-1º 
Piso. Cada apartamento dispõe de três quartos (suite com casa de 
banho privativa e dois quartos com casa de banho comum) com 
capacidade para seis pessoas. Dispõe de uma sala com lareira, 
comum à cozinha e sala de jantar, totalmente equipadas com 
televisão por cabo e internet, frigorífico, forno, micro-ondas, placa 
elétrica e outros pequenos eletrodomésticos.
Comum aos dois apartamentos, o cliente pode usufruir do pátio, 
terraço, jardim, forno e grelhador e salão que integra um alambique 
e artefactos regionais.
No Pátio do Avô encontra um sítio recatado e acolhedor entre a Serra 
do Caramulo e a Serra da Estrela, para passar agradáveis momentos 
em família ou com amigos, desfrutar de um ambiente calmo, 
descansar, divertir-se e explorar a Região Centro. 

3 ou mais noites

-15%
2 noites

-10%
1 noite

-5%
O pátio do avô convida 

Viseu
Pátio do Avô Casa de Campo
www.familybubble.pt

Av. de S. Pedro, 58 - Routar
3510-839 Torredeita
T (+351) 968 747 401 | 232 998 274
patiodoavo@familybubble.pt
GPS: N40.643195, W8.032785

RESERVAS info@chavegrande.com 
T (+351) 936 681 777 | 232 665 552
Validade: 15 março a 14 julho e de 1 setembro a 31 dezembro 2020

Para pessoas que procuram momentos inesqueciveis, caminhar em 
tranquilidade, de natureza e folclore, existe no interior ensolarado 
de Portugal, o Parque de Campismo “Quinta Chave Grande” que lhe 
proporcionará tudo isto e muito mais… 
O Parque de Campismo “Quinta Chave Grande” organiza excursões 
que o levarão à reserva natural da Serra da Estrela, a qual se encontra 
a 2000 metros de altitude, à famosa região do Vinho do Porto 
(Douro), situada a 55 km a Norte do Parque de Campismo, entre 
outras actividades…

2 ou mais noites

-30%€
2 pessoas 

Desconto de 30% 

Sátão
Parque de Campismo
Quinta Chave Grande
www.chavegrande.com

Rua do Barreiro, 462
3560-043 Casfreires
T (+351) 232 665 552 | 936 681 777 
info@chavegrande.com
GPS: N40º49’22’’ W007º41’46’’

Turismo Centro Portugal Um país dentro do País.

RESERVAS info@casasdaldeia.com 
COD: TURISMO_PROMOÇÃO_2020
Validade: todo o ano 2020, com exceção de épocas festivas. Sujeito a disponibilidade

Conforto e tranquilidade numa aldeia com vistas para a Serra 
da Estrela. Composta por 2 casas de campo, T1 e T3 com todas 
as comodidades, aquecimento central, salas com kitchenette  
equipada, TV com satélite, Wi Fi, todos os quartos com WC, roupas 
de cama e de wc, disponibilização gratuita de bicicletas.

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ Pequeno almoço
 ≈ Casa do Pátio (T1),  2 pessoas, 1noite: 65€
 ≈ Casa do Eirô (T3), 6 pessoas, 1noite: 150€
 ≈ A estes valores aplica-se um desconto de 15% para 2 ou mais 
noites

2 ou mais noites

-15%

Mangualde
Casas D’Aldeia Casa de Campo
www.casasdaldeia.com

Largo do Eirô - Contenças de Baixo
3530-344 Mangualde
T (+351) 962 870 856 | 232 621 308
info@casasdaldeia.com
GPS: 40.562771, -7.716570

RESERVAS www.valemartinho.pt | geral@valemartinho.pt 
COD: VM2020
Validade: março 2020 a fevereiro 2021

Em três dias visite Santa Comba Dão. a princesa do Dão, venha 
mergulhar na Natureza e tranquilidade das Beiras, degustando a 
sua gastronomia regional, bem como percorrer a mais bela Ecopista 
da Europa a Ecopista do Dão atreva-se a mini férias, descubra locais 
bem recondidos, criamos para si um pacote promocional imperdível, 
bem merece!

O PROGRAMA INCLUI: 
 ≈ 3 noites
 ≈ 2 pessoas
 ≈ Pequeno almoço
 ≈ Oferta de uma refeição para dois

3 noites

165€
quarto duplo

+ jantar

Visite Santa Comba Dão
Fica no Coração 2020

Santa Comba Dão
Casas Vale Martinho Casa de Campo
www.valemartinho.pt

3440-610 Santa Comba Dão
T (+351) 962 381 968
geral@valemartinho.pt
GPS: 40.389435, -8.103556
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FAÇA AQUI O PLANO DA SUA VIAGEM

Castelo Branco
Idanha-a-Nova
Oleiros
Penamacor
Proença-a-Nova
Vila Velha de Ródão

Abrantes 
Alcanena 
Constância 
Entroncamento
Ferreira do Zêzere 
Mação 
Ourém 
Sardoal
Sertã 
Tomar 
Torres Novas
Vila de Rei 
Vila Nova da Barquinha 

Alcobaça 
Alenquer 
Arruda dos Vinhos 
Bombarral 
Cadaval 
Caldas da Rainha 
Lourinhã 
Nazaré 
Óbidos 
Peniche
Sobral de Monte Agraço 
Torres Vedras

Arganil, 
Cantanhede 
Coimbra 
Condeixa-a-Nova 
Figueira da Foz 
Góis 
Lousã 
Mealhada 
Mira 
Miranda do Corvo 
Montemor-o-Velho 
Mortágua 
Oliveira do Hospital
Pampilhosa da Serra 
Penacova 
Penela
Soure
Tábua
Vila Nova de Poiares

Alvaiázere 
Ansião 
Batalha 
Castanheira de Pera 
Figueiró dos Vinhos 
Leiria
Marinha Grande 
Pedrógão Grande 
Pombal 
Porto de Mós

Águeda
Albergaria-a-Velha 
Anadia 
Aveiro 
Estarreja 
Ílhavo 
Murtosa 
Oliveira do Bairro 
Ovar 
Sever do Vouga 
Vagos

Aguiar da Beira
Carregal do Sal
Castro Daire
Mangualde
Nelas
Oliveira de Frades
Penalva do Castelo
Santa Comba Dão
São Pedro do Sul 
Sátão
Tondela
Vila Nova de Paiva
Viseu
Vouzela

Almeida
Belmonte
Celorico da Beira
Covilhã
Figueira de Castelo 
Rodrigo
Fornos de Algodres
Fundão
Gouveia
Guarda
Manteigas
Mêda
Pinhel
Sabugal
Seia
Trancoso

Os programas, escapadinhas e promoções aqui apresentadas, são da responsabilidade das unidades hoteleiras 
promotoras e não dispensam confirmação das condições junto das mesmas.
Design e paginação: Designologia. Capa: TCP by Carlos de Figueiredo. Impressão: Artipol - Artes Gráficas. 
Tiragem: 4000 exemplares. Março 2020. DL 423608/17

Mais informações em https://turismodocentro.pt



2020
SHORT BREAKS

1 dia é bom, 
2 dias é ótimo, 
3 nunca é demais!

Delegação de CASTELO BRANCO
Av. Nuno Álvares, 30
6000-083 Castelo Branco
GPS 39.8220031, -7.491829
T (+351) 272 330 339
E geral@turismodocentro.pt

Delegação de COIMBRA 
Av. Afonso Henriques, 132
3000-009 Coimbra
GPS 40.212326, -8.412444
T (+351) 239 488 120
E geral@turismodocentro.pt

Delegação de LEIRIA | FÁTIMA | TOMAR
Jardim Luis de Camões
2400-172 Leiria
GPS 39.743882, -8.806261
T (+351) 244 848 771
E geral@turismodocentro.pt

Delegação do OESTE
R. Direita, 87
2511-909 Óbidos
GPS 39.361468, -7.505117
T (+351) 262 955 060
E geral@turismodocentro.pt

Delegação da SERRA DA ESTRELA
Covilhã
Av. Frei Heitor Pinto
6200-113 Covilhã
GPS 40.283955, -7.755967
T (+351) 275 319 560
E geral@turismodocentro.pt

Guarda
Pç Luis Vaz de Camões, 21
6300-021 Guarda
GPS 40.458253, -7.755967
T (+351) 271 205 530
E geral@turismodocentro.pt

Delegação de VISEU | DÃO LAFÕES
Adro da Sé
3500-195 Viseu
GPS 40.6602648, -7.913559
T (+351) 232 420 950
E geral@turismodocentro.pt

TURISMO CENTRO DE PORTUGAL
Sede/Delegação RIA DE AVEIRO
R, João Mendonça, 8
3800-200 Aveiro
GPS 40.641629, -8.654369
T (+351) 234 420 760
E geral@turismodocentro.pt
https://turismodocentro.pt

turismodocentro
centroportugal


