
SHORT 
BREAKS

1 dia é bom,
2 dias é ótimo,

3 nunca é demais!
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Faça as malas e parta à descoberta de um lugar  
onde a terra encontra o mar e se transforma em Ria, 
com um universo de estórias, sabores e tradições, 
trazidas até hoje pelas memórias das suas gentes.

Dos hotéis de 5 estrelas aos parques de campismo, 
do turismo citadino ao rural, escolha o alojamento 
que prefere e faça um short break, usufruindo das 
vantagens que lhe oferecemos.

E PARTA 
À DESCOBERTA 
DO CENTRO DE 

PORTUGAL

inspire-se



Porto

AVEIRO

Lisboa

Faro

VISEU

CASTELO
BRANCO

ÓBIDOS

LEIRIA
TOMAR

GUARDA
COIMBRA

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.

HÁ SEMPRE 
UM CAMINHO 
QUE O LIGA AO 

Centro de
Portugal

Autoestrada IP

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

Viseu Dão Lafões
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

Região de Coimbra
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

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

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

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

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

Beira Baixa
Castelo Branco
Idanha-a-Nova
Oleiros
Penamacor
Proença-a-Nova
Vila Velha de Ródão
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CASTELO BRANCO

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

Dois Dias de Cultura em Castelo Branco
2 noites 2 noites

141€ 193€
1 pessoa 2 pessoas

O Hotel Rainha D. Amélia, Arts & Leisure é o único hotel localizado no cen-
tro 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 condi-
cionado, mini bar, rádio, TV satélite, cofre de segurança, casa de banho pri-
vativa e secador. Restaurante ‘Varanda Real’, com as principais especialida-
des 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 Contemporâ-
nea* + 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

Rua Santiago, 15
6000-179 Castelo Branco
T (+351) 272 348 800
geral@hotelrainhadamelia.pt

www.hotelrainhadamelia.pt/lazer/dois-dias-de-cultura
COD: SB2022
Validade: 01 abril a 31 dezembro de 2022

Fim de Semana em Família

-20%
sobre valor 
de tabela

Tire o relógio, feche os olhos e respire fundo. Descubra o poder terapêutico 
da paisagem e inspire-se nas seculares profecias da natureza enquanto lhe 
é revelada a fórmula mágica para revitalizar corpo e mente.
O Hotel tem ao seu dispor 62 Quartos Twins, 26 Quartos Duplos, 2 Quartos 
de Mobilidade Reduzida, 2 Suites Presidenciais, 6 Suites Juniores, com as 
melhores condições para alojamento nesta região. Os Quartos são climati-
zados e com varanda, incluem mini-bar, cofre-forte, acesso à Internet (grá-
tis), televisores dispõem de 104 canais por cabo e 21 canais de rádio, mesa 
de escritório e telefone, WC equipado com bidé, espelho, secador de cabe-
lo. Serviço de despertar e pequeno-almoço no quarto mediante solicitação. 
Disponibilizamos de 2 Quartos comunicantes, ideais para famílias.

Quinta do Cafalado
6090-543 Penamacor
T (+351) 277 390 070
geral@termasdesaotiago.com

https://termasdesaotiago.com
geral@termasdesaotiago.com
COD: SB2022-STIAGO
Validade: 01 abril a 29  dezembro 2022 com exceção de época alta e datas festivas

PENAMACOR

Palace Hotel & SPA 
Termas de S. Tiago ****
www.termasdesaotiago.com

Natureza e Gastronomia Regional
2 noites

97€
pessoa /
quarto duplo

Amoras Country House Hotel fica em Proença-a-Nova a duas horas de carro 
dos aeroportos de Lisboa e do Porto. Proporcionamos a experiência de viver 
numa casa de família na região da Beira Baixa. 
O Amoras tem um restaurante, o Despensa-a-Nova - referenciado pela Co-
missão Vitivinícola Regional da Beira Interior. Destacam-se várias especia-
lidades regionais e cheias de história como a chanfana, afogado da boda, 
sem esquecer os maranhos e o plangaio.
Privilegiamos o turismo de natureza e o enoturismo. Proença-a-Nova tem 
130km de trilhos que poderá percorrer a pé, de bicicleta, moto ou jipe. Para 
além das praias fluviais, conheça a via ferrata mais longa de Portugal, visite 
aldeias portuguesas de xisto e aldeias históricas de Portugal.

O programa inclui: 
 »2 noites de alojamento
 »Meia pensão

Descobrir Castelo Branco em 3 dias
2 noites

150€
2 pessoas
quarto duplo

O Hotel Império do Rei está instalado num edifício emblemático, que está 
localizado no centro histórico da cidade de Castelo Branco, junto à Sé Cate-
dral. Os quartos do Hotel são temáticos e a decoração é inspirada nas tradi-
ções 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
 »2 pessoas
 »Quarto duplo temático
 »Pequeno-almoço Buffet com produtos regionais
 »Bebida de Boas-Vindas no quarto
 »2 Entradas para o Jardim do Paço Episcopal
 »Cesto com Produtos Regionais
 »Late Check-out (mediante disponibilidade)

PROENÇA-A-NOVA

Amoras Country House Hotel ****

www.hoteldasamoras.pt

CASTELO BRANCO

Hotel Império do Rei **

www.imperiodorei.pt

Rua Comendador Assis Roda, 25
6150-557 Proença-a-Nova
T (+351) 274 670 210
info@hoteldasamoras.pt

info@hoteldasamoras.pt com
COD: TCP_AMORAS2022
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2022 com exceção de 15  junho a 31 agosto. 

Sujeito a disponibilidade

Rua dos Prazeres, 20
6000-209 Castelo Branco
T (+351) 272 341 720
reservas@imperiodorei.pt

reservas@imperiodorei.pt
T (+351) 272 341 720 | 962 431 456
COD: TCP2022
Validade: todo o ano 2022 com exceção de épocas festivas 

Sujeito a disponibilidade
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6000-461 Castelo Branco
T (+351) 927 183 165
geral@fontesantasluis.com

geral@fontesantasluis.com
COD: TCP - FONTE SANTA SÃO LUÍS 2022
Validade: todo o ano com exceção de junho, julho, agosto e feriados

CASTELO BRANCO

Monte da Fonte Santa de São Luís  
Casa de Campo

www.fontesantasluis.com

Duas noites no sossego do campo
2 noites 2 noites

150€ 290€
2 pessoas
quarto duplo

4 pessoas
quarto familiar

Situado a 10 minutos de carro da cidade de Castelo Branco, o Monte da 
Fonte Santa de São Luís disponibiliza piscina exterior, quartos duplos, fami-
liares e uma suite com cozinha, ambos com entradas independentes, aces-
so wifi, ar condicionado, casa de banho exclusiva, minibar, máquina de café 
expresso Delta Q, percurso pedestre para caminhadas onde pode observar 
as sepulturas escavadas nas rochas e o apiário medieval e estacionamento 
coberto gratuitos e selo Clean & Safe.
Diariamente, no salão é servido um pequeno-almoço buffet com produtos 
caseiros e regionais. Nas proximidades pode sempre visitar a cidade de Cas-
telo Branco, o Parque Natural do Tejo Internacional, a serra da Estrela, as 
aldeias históricas e do Xisto e as praias fluviais.

O programa inclui: 
 »2 noites
 »Quarto duplo
 »2 pessoas
 »Pequeno-almoço

Quinta do Anjo da Guarda, s/n - Alpedrinha
6230-117 Fundão
T (+351) 275 035 400
geral@casasdealpedrinha.com

geral@casasdealpedrinha.com
T (+351) 926 620 419
COD: SB2020
Validade: meses de abril, maio, outubro, novembro e dezembro; meses de junho e 

setembro - acréscimo de 15%; meses de julho e agosto - acréscimo de 30% 

Nature and Heritage
2 noites 2 noites 3 noites 3 noites

233€ 279€ 319€ 383€
2 pessoas 
casa suite

4 pessoas 
casa

2 pessoas 
casa suite

4 pessoas 
casa

Num enquadramento paisagístico de excelência, situa-se Alpedrinha - Fun-
dão e logo muito próximo as Casas de Alpedrinha . O empreendimento pos-
sui Restaurante e uma Piscina de grandes dimensões com água de nas-
cente 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, atualmente 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. As nossas casas têm 
acesso WI-FI, salamandras para aquecimento com lenha da quinta, aque-
cimento 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.

O programa inclui: 
 »2 ou 3 noites de estadia
 »Pequeno-almoço
 »Casa Suite ou casa standard (máximo 4 pessoas)

FUNDÃO

Casas de Alpedrinha Casa de Campo

www.casasdealpedrinha.com

Rua da Gardunha, 38
6230-160 Castelo Novo
T (+351) 933 299 950
pedranova@pedranova.pt

pedranova@pedranova.pt
COD: SHORT BREAK 0002022
Validade: abril a maio e setembro a dezembro com exceção de Natal e fm de ano

FUNDÃO

Pedra Nova Casa de Campo

www.pedranova.pt

Short Breaks Centro de Portugal
3 noites 3 noites

270€ 390€
2 pessoas 
suite

2 pessoas
master suite

A Pedra Nova é uma Casa de Campo localizada no centro da Aldeia Histórica 
de Castelo Novo. Com o objetivo de proporcionar momentos de bem-estar 
e prazer, imersos em experiências únicas, é um espaço diferenciado onde 
a história e a atualidade se encontram. Aqui pode encontrar 3 suites inde-
pendentes e uma master-suite com vista panorâmica sobre a aldeia e a 
Serra da Gardunha. Para garantir uma experiência profunda, temos ao seu 
dispor um SPA com Sauna, Banho Turco e Massagens. 

O programa inclui: 
 »3 noites
 »2 pessoas
 »Suite ou master suite
 »Pequeno-almoço

Rua da Ladeira, 5
6000-730 Sobral do Campo
T (+351) 937 010 450
leiturismosobral@gmail.com

leiturismosobral@gmail.com
T (+351) 937 010 450
COD: SB2022
Validade: todo o ano com exceção de 08 a 17 abril, de 01 junho a 18 setembro e de 

18 a 31 dezembro 2022

CASTELO BRANCO

Leiturismo Casa de Campo

www.leiturismo.com

Leituras na companhia da família e 
amigos
3 noites

500€

O Leiturismo é o turismo que reune família, amigos e livros. A casa é antiga, 
sossegada, numa aldeia no sopé da serra da Gardunha, Beira Baixa. Tem 
uma capela do século XVIII, literatura em português (alguma em francês, 
inglês e castelhano), uma piscina, um SPA exterior de hidroterapia aqueci-
do a lenha, cozinha, sala de estar, refeições e bar, Internet, um jardim, um 
forno a lenha, outro para barbecue, enfim todo o equipamento e atmos-
fera para os hóspedes se sentirem em casa. Os quatro estúdios têm casa 
de banho privativa: são três quartos com cama de casal e um quarto com 
beliche para adultos (e uma cama extra). Lançamos esta promoção de fins 
de semana de três noites para que os hóspedes possam desfrutar de mais 
tempo para a leitura, na companhia de familiares e amigos.

O programa inclui: 
 » 3 noites
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6060-401 Idanha-a-Nova
T (+351) 969 826 027
casadosxares@gmail.com

Por telefone ou por e-mail com, pelo menos, 48h de antece-
dência
COD: 2022TUR
Validade: 02  abril a 18 dezembro com exceção de períodos festivos

De charrete em família 
2 noites

350€
4 pessoas 
quarto familiar

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 kitchenete para que possa confe-
cionar a sua refeição) todos com aminities, 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. Execelente para caminha-
das, 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. A pedido podemos confecionar refei-
ções. Aceitamos animais.

O programa inclui: 
 »2 noites de estadia
 »Pequeno-almoço
 »Quarto familiar (até 4 pessoas)
 »1 jantar, degustação de produtos biológicos da região
 »Passeio de charrete

IDANHA-A-NOVA

Casa dos Xarês Casa de Campo

www.casadosxares.pt

Açude Pinto
6160-301 Oleiros
T (+351) 272 681 106 | 926 860 112

www.campingoleiros.com
COD: SB2022
Validade: todo o ano com exceção de junho, julho, agosto e setembro

OLEIROS

Camping Oleiros

www.campingoleiros.com

3 noites
3 noites

-10%
bungalow ou 
casa hobbit

O Parque de Campismo de Oleiros situa-se em pleno pinhal, com vistas para 
serras verdejantes, paredes meias com a Praia Fluvial Açude Pinto. Dispõe 
de modernas instalações em Xisto, a manter a traça tradicional e espaços 
destinados a tendas, caravanas e autocaravanas. Para além do campismo, 
este parque tem ainda uma oferta de glamping, seja nas pequenas Casas 
Hobbit ou em bungalows de madeira totalmente equipados, que oferecem 
todo o conforto, mesmo nas estações mais frias. Todo o parque possui um 
ambiente extremamente cuidado para o envolver, com espaços de chill out 
e lazer para as crianças. O Camping Oleiros é pet friendly e dispõe de aloja-
mento para animais de companhia. A praia Fluvial  conta com bar e espla-
nada e um agradável relvado. A beira rio encontra-se sobejamente som-
breada, podendo optar por zonas mais frescas mas também por áreas de 
grande maior ao sol.

Estrada Municipal, 367 - Valado - Monsanto
6060-094  Idanha-a-Nova
T (+351) 960 281 677
geral@casasdavilla.com

www.casasdavilla.com
geral@casasdavilla.com
COD: SB2022
Validade: 01 abril a 31 dezembro de 2022 com exceção de feriados

2 ou mais noites

-20%
sobre valor 
de tabela

As Casas da Villa Monsanto estão apropriadamente equipadas com todos 
os elementos que permitem aos seus hospedes toma-las ainda que por 
uns dias como seus proprios lares.  Onde o “conforto se encontra com a 
tradição”

O programa inclui: 
 »2 ou mais noites
 »2ª a 5ª feira

IDANHA-A-NOVA

Casas da Villa Monsanto Casa de Campo

www.casasdavilla.com
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Rua São Paulo, 2 - Cova da Iria
2495-435 Fátima
T (+351) 249 531 572
reservas@e-marianos.com

reservas@e-marianos.com
COD: SB2022
Validade: 01 abril a 30 dezembro 2022 com exceção de 11 a 14 maio, 12 a 15 agosto 

e de 11 a 14 outubro 2022.

Suplemento mês de agosto - 20€ (por quarto) 

Desperte o paladar
1 noite

85€
2 pessoas /
quarto duplo

O Essence Inn marianos Hotel, é um hotel de 4 estrelas, situado em Fáti-
ma, a 2 minutos a pé do Santuário de Fátima (Altar do Mundo). Com uma 
localização geográfica fantástica, a 130 km de Lisboa, 90 km de Coimbra e 
200 km do Porto. Dispõe de 91 quartos, dos quais quatro suites, um apar-
tamento T1 e um apartamento T0. Restaurante, Bar, 3 Salas de Reuniões, 
Loja, Piscina interior climatizada, uma Capela e parque de estacionamento 
exterior privativo.

O programa inclui: 
 » 1 noite
 » Quarto duplo 
 » Pequeno-almoço
 » Menu sugestão do Chef (inclui: couvert simples, 1 entrada OU 1 sopa, 1 
prato principal, 1 sobremesa sem bebidas incluídas)
 » Suplemento de Noite extra em APA - 55€

OURÉM

Essence Inn Marianos Hotel ****

www.e-marianos.com

FERREIRA DO ZÊZERE

Lago Azul Eco Hotel ****

www.lagoazulecohotel.com

Estrada da Castanheira, 367
2240-322 Ferreira do Zêzere
T (+351) 249 361445
geral@lagoazulecohotel.com

geral@lagoazulecohotel.com
T (+351) 249 361 445
COD: TURISMO DO CENTRO
Validade: 01 abril a 31 dezembro de 2022. 

Não acumulável com outras ofertas ou promoções.

Desconto Turismo do Centro

-10%
sobre tarifa 
balcão

Lago Azul Eco Hotel é a nova denominação da tão bem conhecida Estala-
gem do Lago Azul!
Sempre atentos às questões ambientais o GJC Hotels tem vindo a apostar 
na redução da sua pegada ecológica, o que levou à redefinição do conceito 
da unidade e à recriação de uma nova denominação, onde a conexão com 
a natureza de uma forma sustentável é uma prioridade, espelhando assim 
conceitos já anteriormente implementados nesta unidade hoteleira.
Mantendo todo o conforto e níveis de serviço aos quais os nossos hóspedes 
estão habituados o que poderão encontrar de diferente para além da sua 
nova identidade serão os painéis solares e fotovoltaicos, redução de plásti-
cos, separação de lixos, equipamentos de eficiência ecológica, produtos de 
limpeza biodegradáveis, amenities com doseador e biodegradáveis, entre 
outros detalhes que contribuem sem dúvida para a redução da nossa pe-
gada ecológica.

Largo Cândido dos Reis, 1
2300-326 Tomar
T (+351) 249 310 100
geral@hoteldostemplarios.pt

geral@hoteldostemplarios.pt
T (+351) 249 310 100
COD: SB2022
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2022

TOMAR

Hotel dos Templários ****

www.hoteldostemplarios.com

Desconto Turismo do Centro

-10%
sobre tarifa 
balcão

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 reu-
niões empresariais, no Hotel dos Templários pode desfrutar da vida como 
ela deve ser vivida. Aqui irá encontrar 167 quartos e 10 suites requintada-
mente decorados para lhe oferecer todo o conforto enquanto desfruta de 
momentos inesquecíveis. Temos também ao seu dispor 14 salas de reu-
nião com as condições ideais para tornar os seus eventos sociais e profissio-
nais 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. 

Rua Nossa Senhora da Confiança, 1200
6100-532 Pedrogão Pequeno - Sertã
T (+351) 236 480 000 
geral@hoteldamontanha.com

www.hoteldamontanha.com
COD: CABRIL22
Validade: até 28 dezembro 2022 (exclusive)

Reserva sujeita a disponibilidade do hotel.

SERTÃ

Hotel da Montanha ****

www.hoteldamontanha.com

Pôr do Sol no Zêzere

-10%
2 pessoas /
quarto panorâmico

Aceite o nosso convite para apreciar o pôr do sol a partir da nossa piscina 
com uma vista magnifica para a barragem do Cabril e rio Zêzere. 
Aproveite esta fantástica oferta e fique connosco. A nossa equipa terá todo 
o gosto em ajudá-lo a preparar o seu roteiro aquando da sua reserva, sendo 
que não poderá perder o marco histórico da nossa freguesia – a ponte Filipi-
na! Daí poderá partir à descoberta das inúmeras belezas que a nossa região 
tem para oferecer, desde as históricas aldeias de xisto às fantásticas praias 
fluviais, é só escolher o que pretende fazer e embarcar na descoberta desta 
região que tem tanto para lhe oferecer!

O programa inclui: 
 » 2 pessoas
 » Quarto panorâmico
 » Meia-pensão, bebidas não incluídas
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R. José Afonso
2380-092 Alcanena
T (+351) 249 887 300
alcanena@eurosol.pt

alcanena@eurosol.pt
T (+351) 249 887 300
COD: PRTCP22
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2022

ALCANENA

Hotel Eurosol Alcanena ***

www.eurosol.pt

na 3ª noite

-50%
sobre melhor 
tarifa

A variedade paisagística da região assenta em duas vertentes distintas: a 
Serra (a norte) caracterizada pelas superfícies elevadas e agrestes das Ser-
ras 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 elei-
tas uma das sete maravilhas naturais de Portugal), o Polje de Minde, os mi-
radouros 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 des-
portos.

Quinta da Eira Velha - Aldeia do Mato
2200-601 Abrantes
T (+351) 241 841 177
info@quintadaeiravelha.com

COD: 
Validade: 01 abril a 20 dezembro 2022, mediante disponibilidade.

1 noite 2 noites 3 noites

100€ 190€ 260€
2 pessoas /
quarto vista lago

2 pessoas /
quarto vista lago

2 pessoas /
quarto vista lago

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 esta-
cionamento 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 en-
cantadora vila de Constância. 

O programa inclui: 
 » 1, 2 ou 3 noites
 » 2 pessoas
 » Quarto vista Lago
 » Pequeno-almoço
 » Visita ao Convento de Cristo

ABRANTES

Quinta da Eira Velha Casa de Campo

www.quintadaeiravelha.com

Rua D. Pedro Afonso, 347 - Cagida
2240-605 Dornes - Ferreira do Zêzere
T (+351) 934 740 848 
geral@dornestur.pt

geral@dornestur.pt
T (+351) 934 740 848
COD: EIRA2022
Validade: 01 abril a 27 maio e 3 outubro a 22 dezembro 2022

FERREIRA DO ZÊZERE

Casa da Eira Casa de Campo

www.dornestur.pt

Dornes em família
3 ou mais noites

115€
até 4 pessoas

A “Casa da Eira” está situada no lugar de Cagida, muito perto da localidade 
de Dornes e do rio Zêzere e presta serviço de alojamento em casa de cam-
po, com atendimento familiar. Disponibiliza ao hóspede uma casa com dois 
quartos com ar-condicionado, sala com lareira e cozinha, bem como casa 
de banho com banheira. Coloca à disposição televisão, internet, aparelha-
gem para música ambiente. Jardim exterior com espaço para actividades, 
jogos e lazer, bem como a possibilidade de observação de aves ou tomar 
banho de piscina. A casa, a piscina, bem como todo o espaço exterior é de 
uso exclusivo de cada reserva.

O programa inclui: 
 » 3 ou mais noites
 » Família até 4 pessoas
 » Pequeno-almoço

Rua de Santo António, 12 - Vale de Junco
6120-032 Envendos
T (+351) 241 010 402 | 964 652 875
casas.vale.junco@gmail.com

casas.vale.junco@gmail.com
T (+351) 241 010 402 | 964 652 875
COD: CCVJ10
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2022 com exceção de 01 junho a 30 setembro

3 ou mais noites

-10%

Alojamentos independentes numa pequena aldeia de Mação, na zona de 
fronteira de Beira Baixa, Alentejo e Ribatejo. Próximo do Pego da Rainha, 
praias fluviais de Alamal, Ortiga e Carvoeiro, dos passadiços de Belver, Orti-
ga e Amieira do Tejo e dos percursos PR 7 e 8 das Rotas de Mação.

MAÇÃO

Casas de Campo de 
Vale de Junco Casa de Campo
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Rua do Comércio, 27 - Vau
2500-662 Óbidos
T (+351) 262 965 300
reservations@bomsucesso.net 

reservations@bomsucesso.net
COD: SB2022
Validade: até 30 abril de 2022 com exceção de 15 julho a 31 de agosto

Rua do Campo
2565-770 Torres Vedras
T (+351) 261 960 900
camporeal.reservation@dolce.com

camporeal.reservations@dolce.com
T (+351) 261 960 900
COD: SB2022
Validade: todo o ano 2022

TORRES VEDRAS

Dolce by Wyndham CampoReal 
Lisboa *****
www.dolcecamporeal.com

Shortbreak
2 ou mais noites

-20%

O Bom Sucesso Resort beneficia de uma excelente localização perto da bo-
nita cidade medieval de Óbidos, junto às margens da Lagoa de Óbidos. O 
Resort foi desenvolvido por um grupo de 23 arquitetos de renome como 
Arq. Siza Vieira , Arq. Souto Moura, usando um modelo de excelência, ten-
do como base do seu conceito a arquitetura contemporânea enquadrada 
na paisagem.
Este oferece moradias com um, dois ou três quartos muito confortáveis, e 
ainda moradias com três e quatro quartos com piscina privativa. As mo-
radias contemplam varanda e terraços ideais para relaxar, cozinhas total-
mente equipadas com todas as facilidades para as suas férias, uma piscina 
exterior por lote, ar condicionado, acesso Wifi.
Os mais novos poderão usufruir do parque infantil, parque multiusos, cam-
po de futebol e dos nossos campos de ténis e padel.
O campo de Golfe de 18 buracos, desenhado por Donald Steel, um dos mais 
conceituados arquitetos de golfe do mundo, ocupa uma área de mais de 
60 hectares e está rodeado por uma paisagem deslumbrante dotada de 
vegetação mediterrânica.

Dolce Spa Break
1 noite

163€

Existe um lugar onde a excelência se funde com a serenidade. Onde as co-
linas onduladas salpicam a idílica paisagem rural. É no coração deste lugar 
que se situa o Dolce Camporeal Lisboa,  situado em Torres Vedras  a apenas 
30 minutos de Lisboa e do aeroporto, e a 20 minutos das praias de  Santa 
Cruz. Com 151 quartos e um campo de golfe de 18 buracos desenhado pelo 
conhecido arquitecto Donald Steel, este resort é o cenário ideal para uns 
dias de descanso. Este resort recentemente renovado, tem  piscina interior 
e exterior,  jacuzzi, campo de ténis e futebol, os hóspedes poderão ainda 
usufruir de um tratamento no Amai Spa. Ao nível da oferta gastronómica, a 
cozinha do CampoReal desenhada pelo chef Rui Fernandes vai buscar ins-
piração aos tradicionais sabores portugueses , aos vinhos da região e aos 
produtos frescos e de qualidade. Restaure e renove o seu corpo e mente 
com uma das duas experiências únicas de spa.
O programa inclui: 

 »1 noite
 »Pequeno-almoço buffet no restaurante Manjapão
 »1 Experiência Spa - 30 minutos
 »Acesso à piscina exterior e interior
 »Ginásio 24 horas
 »Estacionamento grátis
 »Conexão WI-FI

ÓBIDOS

Bom Sucesso Resort *****

www.bomsucesso.net 

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

geral@realabadiahotel.pt
COD: TCP MAR/22
Validade: até 20 dezembro 2022 com exceção de épocas festivas e meses de julho e 

agosto. Não acumulável com outras ofertas ou promoções

ALCOBAÇA 

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

Imagine.Apaixone-se.

-15%
sobre tarifa 
balcão

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, lu-
minosidade e criatividade que caracterizam os Monges de Alcobaça. Os ser-
viços, também eles temáticos, recuperam as tradições, práticas e engenhos 
desta ordem religiosa, pautando-se pelo elevado padrão qualitativo. Tam-
bém 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.

O programa inclui: 
 » Welcome-drink

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

reservations@hotelvaledazenha.com
T (+351) 262 001 340
COD: 3=2
Validade: 01 janeiro a 30 dezembro 2022 com exceção de datas festivas e meses de 

junho, julho, agosto e setembro.

ALCOBAÇA

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

Fique 3, pague 2

2=3

O Vale d´Azenha Hotel Rural & Residence localiza-se na Cela Nova, uma vila 
entre  Alcobaça, Nazaré e São Martinho do Porto. Um local otimo para rela-
xar e disfrutar da tranquilidade da natureza. Nas villas são aceites animais 
de estimação.

O programa inclui: 
 »Fique 3 noites e pague 2
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Rua da Antiga Estrada Real, 2
2510-132 Óbidos
T (+351) 262 955 100
geral@hotelouro.com

COD: 
Validade: 02 maio a 10 julho e de 19 setembro a 30 novembro de 2022 com exceção 

de abril, 10 julho a 19 setembro, fins semana, dezembro e passagem ano.

Sujeito a disponibilidade do hotel

ÓBIDOS

Hotel Louro ***

www.hotelouro.com

Louro Short Break
1 noite 2 noites 3 noites

68€ 130€ 190€
2 pessoas
quarto duplo/twin

2 pessoas
quarto duplo/twin

2 pessoas
quarto duplo/twin

O Hotel Louro trabalha diariamente e, progressivamente, foi ampliando os 
seus serviços e capacidades, orgulhando-se hoje de estar classificado como 
unidade de três estrelas desde 2012. Construído num edifício de base fami-
liar, tem vindo a ser constantemente modernizado, com a preocupação de 
manter a traça original e o enquadramento com a Vila de Óbidos.
É composto por 23 quartos, sala de estar e de pequeno-almoço com servi-
ço buffet, jardim, piscina exterior e parque de estacionamento. A limpeza 
das áreas comuns e quartos é feita com toda a segurança e cuidado, de 
modo a proteger os hóspedes e as funcionárias. Continuamos focados no 
bem-estar do cliente, com cuidados redobrados e com medidas adaptadas 
ao momento.

O programa inclui: 
 » 1, 2 ou 3 noites
 »Quarto duplo / twin standard
 »Pequeno-almoço
 »Oferta no quarto – garrafa de água mineral e cesta com produtos do 
oeste

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

reservas@hotelmare.pt
T (+351) 262 550 180
COD: NAZARÉNOCENTRO2022
Validade: 01 abril a 30 dezembro 2022 com exceção de 01 junho a 30 setembro.

Sujeito a disponibilidade do hotel e com marcação prévia. Não acumula com outras 

ofertas/promoções em vigor. Limitada a um número de quartos.

Promoção Maré no Centro

-15%
sobre tarifa 
do site

No coração da Nazaré, encontra-se o Hotel Maré. Um moderno e funcio-
nal 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 des-
contraído.
Tem 46 quartos, todos equipados com casa de banho privativa, wi-fi gratui-
to, 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 lo-
cais, assim como, cozinha nacional e internacional onde poderá saborear 
magníficas refeições.

O programa inclui: 
 » Quarto standard/duplo

NAZARÉ

Hotel Maré ***

www.hotelmare.pt

Av. Vieira Guimarães, 39
2450-110 Nazaré
T (+351) 262 569 200 | 912 195 600
geral@hotelpraia.com

geral@hotelpraia.com
COD: JUSTNAZARE
Validade: domingo a sexta, sujeita a disponibilidade do hotel, com exceção de épocas 

festivas páscoa e passagem de ano, meses julho/agosto e setembro 2022

NAZARÉ

Hotel Praia ****

www.hotelpraia.com

Just Nazaré Promo22

2=3

Localizado no centro da Nazaré, a 2 minutos da Praia, o Hotel Praia é um 
hotel de ambiente descontraído, contemporâneo e de design.
Este hotel de 4 estrelas reúne as condições ideais para fugir da rotina do 
dia-a-dia com uma escapadinha de fim de semana ou uns excelentes dias 
de férias, assim como uns dias de trabalho num ambiente relaxante.

O programa inclui: 
 »Fique 3 noites e pague 2
 »Pequeno-almoço
 »Acesso a piscina interior
 »Estacionamento gratuito
 »Wi-fi grátis

TORRES VEDRAS

Hotel Apartamento Praia Azul ***

www.praiaazul.com

3 paga 2 
3 noites

120€
2 pessoas

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 atual-
mente 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.
Dispõe de 35 apartamentos T1 e 3 apartamentos de tipologia T2 . O com-
plexo turístico tem ainda para lhe oferecer: Receção 24 h com cofre, eleva-
dor, garagem coberta, 2 parques de estacionamento privativo, restaurante 
150 lugares, bar, snooker, sala de reuniões com quadro flipchart. Se neces-
sitar temos parceria com o ginásio Workout

O programa inclui: 
 » Fique 3 noites e pague 2
 »Oferta das crianças até aos 8 anos

Rua Varandinha, 1 - Praia Azul - Santa Cruz - Silveira
2560-359 Torres Vedras
T (+351) 261 930 100
htl.praiaazul@mail.telepac.pt

htl.praiaazul@mail.telepac.pt
T (+351) 261 930 100
COD: SB2022
Validade: 01 abril a 30 maio e de 1 outubro a 25 dezembro 2022
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CALDAS DA RAINHA

Casal da Eira Branca Agroturismo

www.casaldaeirabranca.com

Cosy Place
1 noite 1 noite

50€ 70€
2 pessoas /
quarto duplo

2 pessoas /
T1

O Casal da Eira Branca é um turismo rural localizado na aldeia rural de In-
fantes. Fica situada a 4 Km das Caldas da Rainha e da Vila Medieval de 
Óbidos. As Praias mais próximas são a Praia da Foz do Arelho e a Praia de 
S. Martinho do Porto, não sendo muito distantes a Praia da Nazaré e a de 
Peniche. Tem também rápido acesso, por auto-estrada, a Fátima, Batalha, 
Alcobaça e Leiria, ficando a cerca de 70 km de Lisboa. Tem piscina exterior 
coberta, aquecida com painel solar, sala de jogos e estacionamento gratui-
to. Tem igualmente Wi-Fi nas zonas comuns.

O programa inclui: 
 » 1, 2 ou 3 noites
 »2 pessoas
 »Quarto duplo

1 noite 50€
2 noites 95€
3 noites 135€ 

 »Apartamento T1
1 noite 70€
2 noites 135€
3 noites 195€

Rua Casal dos Pedreiros, 3 - Infantes 
2500-634 Caldas da Rainha
T (+351) 934 549 185 | 966 629 868
casaldaeirabranca@gmail.com

COD: TCP2022
Validade: 01 abril a 23 dezembro 2022 com exceção de julho, agosto e 24 a 31 de 

dezembro

Rua do Moinho, 11 - Serra do Bouro
2500-713 Caldas da Rainha
T (+351) 918 851 757
info@flamboyantbnb.com

https://pt.flamboyantbnb.com
COD: SHORTBREAK22
Validade: abril, maio, junho, setembro e outubro 2022

Largo de S. Tiago, 1
2510-106 Óbidos
T (+351) 262 959 587
reservas@casasthiagodocastelo.com

reservas@casasthiagodocastelo.com
T (+351) 262 959 587
COD:  SB2022
Validade: 01 abril a 31 maio e de 01 setembro a 30 novembro 2022

2 ou mais noites

-10%
2 pessoas
Moinho

Saboreia de uma estadia num moinho autêntico, singularmente renovado 
pela Flamboyant Bed & Breakfast. A Flamboyant B&B encontra-se no cora-
ção do Oeste: as praias de São Martinho do Porto e Foz do Arelho como vizi-
nhas, no meio entre as cidades costeiras de Peniche e Nazaré e junto à vila 
medieval de Óbidos. O moinho garante uma experiência de estadia única. 
Hospedara-se num património protegido – o símbolo desta região Atlântica 
– com uma história quase tangível. 
Com os seus 32m², o moinho é tão espaçoso como as nossas suítes. O 
rés-do-chão é decorado como área de estar. Dormir é no primeiro andar, 
debaixo do telhado cônico. Na extensão, criámos uma casa de banho com 
chuveiro de efeito de chuva, lavatório e sanita. Um extra: um terraço enso-
larado de 16m².

O programa inclui: 
 »2 noites ou mais no Moinho 
 »2 pessoas 
 »Pequeno-almoço buffet com produtos biológicos, caseiras e regionais 
 »Bebida de boas-vindas
 »Presente caseiro no check-out 
 »Late Check-out até 15h (mediante disponibilidade) 

1 noite em Óbidos / Óbidos Romântico 
1 noite 1 noite

70€ 95€
2 pessoas / 2 pessoas

surpresa no quarto

Em perfeita harmonia com o ambiente e simplicidade rústica que a envol-
vem e beneficiando da majestática protecção do Castelo secular, apresen-
ta-se a Casa S. Thiago do Castelo.
Na família há mais de um século, foi convertida em Turismo de Habita-
ção no ano de 1996. Gozando de uma localização privilegiada, defronte do 
Castelo de Óbidos, em pleno centro histórico da Vila, destaca-se do casa-
rio envolvente, sendo fotografada diariamente por centenas de visitantes. 
O ambiente proporcionado é familiar e aconchegante, propiciando ao visi-
tante uma estadia tranquila e agradável, dentro do amuralhado obidense. 

Os programas incluem: 
 » 1 noite
 »2 pessoas
 »Pequeno-almoço
 »Welcome drink
 »Tábua de queijos e enchidos, 2 bebidas

 »Programa Óbidos Romântico:
Surpresa no quarto + Late check-out mediante disponibilidade

CALDAS DA RAINHA

Flamboyant B&B Agroturismo

www.flamboyantbnb.com

ÓBIDOS

Casa S. Thiago do Castelo 
Turismo de Habitação

www.casasthiagodocastelo.com

Rua José Pedro Lopes (Edifício Hotel Santa Cruz) - Silveira
2560-498 Torres Vedras
T (+351) 261 930 330
reservas.hotelsantacruz@gmail.com

reservas@hotelsantacruz.pt
COD: SB2022
Validade: 01 abril e 31 dezembro 2022 com exceção de agosto

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

2=3
tarifa balcão

O Hotel proporciona uma atmosfera confortável e muito acolhedora. Pode 
usufruir de um serviços personalizado de quartos, lavandaria, despertar, 
bar, salas de reuniões e restaurante para todos os tipos de eventos. Todos 
os quartos estão equipados com ar-condicionado com tratamento de ar, 
televisão LCD por Cabo, casa de banho privativa, secretária, varanda e tele-
fone. As atividades de lazer nas proximidades incluem, golfe, surf, ciclismo, 
ciclismo, BTT, Escaladas, caminhadas, passeios turísticos, pesca, entre ou-
tras. Wi-fi disponível gratuito em todo o Hotel.
Devido ao COVID-19 implementamos todas as medidas necessárias para a 
Segurança de todos, Certificado “Clean & Safe”. Cumpra todas as medidas 
preventivas por si e por nós.

O programa inclui: 
 » Fique 3 noites e pague 2

TORRES VEDRAS

Hotel Santa Cruz ***

www.hotelsantacruz.pt
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Rua Maldonado Freitas - Foz do Arelho
2500-516 Caldas da Rainha
T (+351) 262 978 683
infofozarelho@orbitur.pt

infofozarelho@orbitur.pt
COD: TCP-PROMO2022-FOZARELHO
Validade: 01 abril a 31 julho e de 01 setembro a 31 dezembro 2022

Mediante reserva e disponibilidade

Rua Combatentes do Ultramar, 2 - EN 8 - 5 - Km 9
2450-148 Nazaré
T (+351)  262 561 111
infovalado@orbitur.pt

infovalado@orbitur.pt
COD: TCP-PROMO2022-VALADO
Validade: 01 abril a 31 julho e de 01 setembro a 31 dezembro 2022

Mediante reserva e disponibilidade

Fique 3 noites, pague 2

2=3

Parque bem localizado, numa região rica em atrativos: Património histórico 
- Hospital Termal, igrejas e ermidas, museus, cerâmica; belas paisagens - 
praias da Foz do Arelho e Salir do Porto; desportos na Lagoa de Óbidos : pas-
seios pedestres, no Paúl de Tornada, na reserva natural da Ilha da Berlenga, 
na Serra do Socorro ou no Parque da Serra de Montejunto. Dispõe de piscina, 
minimercado, bar e restaurante, de final de maio a meados de setembro, 
e de loja de conveniência nos restantes períodos do ano. Sem esquecer a 
gastronomia variada, dos ricos pratos da “matança do porco”, passando 
pela doçaria de influência conventual (Lampreias de Ovos, Cavacas das Cal-
das, Pastéis de Feijão, Pães de Ló). 

O programa inclui: 
 »Fique 3 noites e pague 2
 »Campismo, caravanismo, autocaravanismo ou alojamentos, mediante 
reserva e disponibilidade

Fique 3 noites, pague 2

2=3

Parque situado num local calmo, a 2 km da Nazaré, no topo desta vila pis-
catória, dotado de boas sombras, devido ao belo pinhal onde se insere. 
Possui alojamentos de aluguer, uma excelente piscina (aberta de 09/04 a 
09/10), minimercado, bar e restaurante, de final de maio a  meados de se-
tembro, e loja de conveniência nos restantes períodos do ano. Aconselha-
mos que assista a uma exibição do rancho folclórico local, considerado um 
dos melhores de Portugal. Visite a capela de Nossa Senhora da Nazaré er-
guida 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
 »Campismo, caravanismo, autocaravanismo ou alojamentos, mediante 
reserva e disponibilidade

CALDAS DA RAINHA

Parque Campismo Orbitur 
Foz de Arelho
www.orbitur.com

NAZARÉ

Parque de Campismo Orbitur 
Valado
www.orbitur.pt

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

www.penichepraia.pt
COD: SB2022
Validade: todo o ano

PENICHE

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

10 ou mais noites

-25%

PenichePraia mais do que um parque de campismo é um espaço multiusos 
que se distingue por ir além da oferta de alojamento. A sua mais recente 
aposta em serviços de bem-estar é prova disso mesmo. 
Para além de duas piscinas de água salgada aquecida com jacuzzis e ja-
tos localizados, ideais para relaxar, os clientes poderão também usufruir 
da zona de bicicletas submersas, sauna, banho turco ou aulas de hidrogi-
nástica.
O PenichePraia ThalassoSpa vem complementar o serviço de ginásio inte-
grado no parque, convidando os seus hóspedes e/ou clientes a desfrutar da 
comodidade de usufruir de várias atividades no mesmo espaço. 
Os bungalows em madeira são a mais recente aposta do PenichePraia que 
procura aproximar-se de um conceito sustentável.
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3041-901 Coimbra
T (+351)  239 802 380
reservas@quintadaslagrimas.pt

reservas@quintadaslagrimas.pt
T (+351)  239 802 380
COD: TCP_QDL2020
Validade: * 01 a 31 março e 01 a 30 dezembro / ** 01 abril a 31 outubro com exceção de 

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

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

Mata do Buçaco - Luso
3050-261 Mealhada
T (+351) 231 937 970
bussaco@almeidahotels.pt

bussaco@almeidahotels.pt
T (+351) 231 937 970
COD: SHORT BREAKS - 1 DIA É BOM, 2 É ÓTIMO, 3 NUNCA É 
DEMAIS - TURISMO DO CENTRO
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2022 com exceção de Páscoa, 01 a 31agosto e Fim 

de Ano. Sujeito a disponibilidade.

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

reservas@donaines.pt
COD: SHORTBREAK2022
Validade: 02 abril a 30 dezembro 2022. Sujeito a disponibilidade

Vale da Aguieira
3450-010 Mortágua
T (+351) 231 927 060 
montebeloaguieira@montebelohotels.com

www.montebelohotels.com
COD: SB2022
Validade: 01 abril a 28 dezembro 2022 com exceção de programas, Best of Montebelo 

e épocas festivas. Em julho, agosto e setembro, o desconto concedido por este 

voucher apenas incide sobre o valor de uma noite de estadia.

MORTÁGUA

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

COIMBRA

Hotel Dona Inês ****

www.donaines.pt

-10% -20%
Adesão “The 
Best Rewards”

Junto à Barragem da Aguieira, a meio caminho entre Coimbra e Viseu, si-
tua-se o aldeamento turístico Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa. Um 
espaço concebido para privilegiar a interação com a deslumbrante envol-
vente, 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 no Restaurante Montebelo Aguieira
 »Acesso gratuito à piscina interior aquecida, jacuzzi, sauna, banho turco, 
ginásio e circuito de manutenção
 »Acesso gratuito à internet
 »Late check-out (sujeito a disponibilidade)
 »35% de desconto no green-fee
 »10% de desconto em restaurantes, entretenimento e lazer

Tempo para si
2 noites 2 noites

190€ 240€
1 pessoa
quarto single

2 pessoas
quarto duplo

O Hotel D. Inês, é um hotel recentemente renovado com 122 quartos,  mo-
derno e confortável, situado na baixa citadina e no coração comercial de 
Coimbra, ao lado do Rio Mondego. O restaurante Colo da Garça é moderno 
e funcional, oferecendo uma variada gastronomia tradicional e internacio-
nal. Dispõe de uma capacidade de 50 pessoas e pode ser extensível até 
500 pessoas, juntamente com outros espaços do hotel. O “Príncipe Real” 
bar do Hotel, ideal para um convívio ao som de uma música amena, dispõe 
de uma carta que se caracteriza pelos seus variados “cocktails”.O hotel ca-
racteriza-se também pelos seus espaços ao ar livre, nomeadamente pelos 
seus pátios onde se situa a sua bonita piscina exterior. Dispõe de facilida-
des de SPA.

O programa inclui: 
 »2 noites em quarto com vista para o Rio Mondego + Pequeno-almoço 
buffet + ⚫ VIP Regional no quarto + ⚫ 1 jantar para 2 pessoas no + 
Restaurante “A Garça” (com sugestão do chefe - bebidas não incluídas)
 » ⚫ Bilhete de entrada em Casa de Fados com oferta de bebida + ⚫ 
Possibilidade de saída tardia (até 16h) + ⚫ Acesso ao ginásio + ⚫ Lugar 
de garagem mediante disponibilidade + ⚫ Acesso à sauna mediante 
marcação e disponibilidade + ⚫ 10% de desconto em massagem de 
assinatura no LyfeStyle SPA

COIMBRA

Quinta das Lágrimas *****

www.quintadaslagrimas.pt

MEALHADA

Palace Hotel do Bussaco *****

www.almeidahotels.pt

À descoberta de Coimbra
2 noites* 2 noites**

175€ 215€
por pessoa
quarto duplo

por pessoa
quarto duplo

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 Im-
peradores, 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 (reserva no hotel, transporte não incluído) ou no Restaurante 
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€* | 150€**
 »Preço por pessoa em quarto single 300€* | 340€**

Desconto sobre total da estadia
2 noites 3 ou mais noites

-5% -10%
2 pessoas
quarto duplo

2 pessoas
quarto duplo

“Castelo de conto de fadas em plena floresta encantada” é a melhor de-
finição 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, planta-
do 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 esta-
tuto de ser um dos mais belos e históricos hotéis do mundo.

O programa inclui: 
 »2 ou mais noites
 »2 pessoas
 »Quarto duplo clássico ou superior
 »Pequeno-almoço buffet
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3000-337 Coimbra
T (+351) 239 246 960
reservas@cbrboutiquehotel.com

www.cbrboutiquehotel.com
reservas@cbrboutiquehotel.com
COD: ESPECIAL FIM-DE-SEMANA
Validade: 6ª de 30 setembro a 16 dezembro 2022

Largo do Terreiro, 5 - São Silvestre
3025-569 Coimbra
T (+351)  239 490 050
geral@palaciosaosilvestre.com

www.palaciosaosilvestre.com
COD: MIN3PSS
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2022 

Rua Abel Dias Urbano, 20
3000-001 Coimbra
T (+351) 239 240 000
coimbra@vilagale.com

turismo.reservas@vilagale.com
T (+351) 217 907 610
COD: SB2022
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2022 

Rua Francisco de Lemos, 43
3150-142 Condeixa-a-Nova
T (+351)  239 944 025
geral@conimbrigahoteldopaco.pt

geral@conimbrigahoteldopaco.pt
T (+351)  239 944 025
COD: SHORT CHP 22
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2022 com exceção de Carnaval, Páscoa, Natal Fim 

de Ano. Sujeito a disponibilidade.

COIMBRA

Vila Galé Coimbra ****

www.vilagale.com

CONDEIXA-A-NOVA

Conimbriga Hotel do Paço ****

www.conimbrigahoteldopaco.pt

Short-breaks 2022

-10%
sobre tarifa do 
site

Com uma surpreendente vista sobre o Rio Mondego, o hotel Vila Galé Coim-
bra 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 deco-
ração. Mas pode também ‘rodopiar’ pela piscina exterior e daí contemplar 
o rio, pelos dois restaurantes, pelo bar ou pela biblioteca. Para um mereci-
do 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: 
 »Garagem para reservas em qualquer regime

Shortbreak
2 ou mais noites 3 ou mais noites

-10% -15%
meia-pensão

Recentemente renovado e inserido num edifício com história desde o séc. 
XVI, outrora, Palácio dos Almadas , com um ambiente de charme e rodea-
do por um vasto jardim, é o local ideal para fazer uma pausa tranquila e 
inesquecível. Situada na vila de Condeixa, a 1.30h 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. Propriedade 
da Fundação ADFP é um Hotel com uma oferta de turismo com propósito 
social.

COIMBRA

Hästens Sleep Spa - 
CBR Boutique Hotel **** Luxo
www.cbrboutiquehotel.com

COIMBRA

Palácio São Silvestre ****

www.palaciosaosilvestre.com

Especial Fim de Semana
2 noites

935€
2 pessoas
quarto duplo

Uma experiência para viver a dois, na sublimação de um sono único, distin-
guida pela revista TIME. Uma fusão perfeita de história, luxo, absoluto con-
forto e um serviço exclusivo e personalizado.

O programa inclui: 
 »2noites
 »2 pessoas
 »Pequeno-almoço
 »Ambiente exclusivo
 »Chá da tarde no Hotel
 »2 jantares e 1 almoço em restaurantes locais

1 dia é bom, 2 é ótimo, 3 nunca é demais
3 ou mais noites

-15%
tarifa não 
reembolsável

Hotel de 4 estrelas, que constitui uma imponente habitação barroca, cons-
truída no século XVIII, mas completamente remodelada aos dias de hoje.
No Palácio São Silvestre-Boutique Hotel, encontramos a Sala Cabral de Mou-
ra de beleza ímpar e a Biblioteca. Existem ainda 2 piscinas (uma de adul-
tos e outra de crianças), equipadas com bar de apoio (funcionamento sa-
zonal), campo de padel, campo de ténis e parque infantil e amplas áreas 
verdes, a Vinha do Palácio e pontos de interesse como o Miradouro do Arco. 
Composto por 41 unidades de alojamentos, subdivididas entre quartos No-
bres, Nobres Clássicos, Deluxe, e Deluxe com varanda e vista piscina, e ain-
da 6 Luxuosas Suites. No PALATIVM Restaurante cada experiência torna-se 
memorável. O Bar Aires Gomes da Silva apresenta uma carta de bebidas e 
cocktails, assim como as tão afamadas tapas. O Palácio disponibiliza uma 
generosa área de Relaxamento e Bem-estar, constituído por Ginásio, Sau-
na, Banho turco, zona de relaxamento e gabinete de massagens e ainda 
um Kids Club para os mais novos.
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3080-086 Figueira da Foz
T (+351) 233 408 900
reservas@sweethotels.pt

reservas@sweethotels.pt
T (+351) 233 408 900
COD: SB2022
Validade: 01 abril a 31 maio 2022 e 01 outubro a 28 dezembro 2022

Rua Viscondessa do Espinhal
3200-257 Lousã
T (+351) 239 990 800
reservations@palaciodalousa.com

reservations@palaciodalousa.com
T (+351) 239 990 800
COD: TCP_2022
Validade: * 01 novembro a 29 dezembro 2022 | ** 01 abril a 17 julho e de 01 setembro 

a 31 outubro 2022 | *** 18 julho a 31 agosto 2022

Consulte a política de pagamento e cancelamento

Parque Biológico Serra da Lousã
3220-154 Miranda do Corvo
T (+351) 239 095 054 
geral@hotelparqueserradalousa.pt

geral@hotelparqueserradalousa.pt
T (+351) 239 095 054
COD: SHORT 22
Validade: 01 abril a 15 junho e de 15 outubro a 31 dezembro 2022 com exceção de 

feriados e épocas festivas

Sujeito a disponibilidade. Não acumulável com outras promoções.

Aldeia das Dez
3400-214 Oliveira do Hospital
T (+351) 238 670 010
info@quintadageia.com

info@quintadageia.com
T (+351) 238 670 010 
COD: HRQG-PROMO2022
Validade: 01 abril a 15 maio e 01 outubro a 15 dezembro 2022

MIRANDA DO CORVO

Hotel Parque Serra da Lousã ****

www.hotelarqueserradalousa.pt

OLIVEIRA DO HOSPITAL

Hotel Rural Quinta da Geia ****

www.quintadageia.com

Shortbreak
2 ou mais noites 3 ou mais noites

-10% -15%
meia-pensão

O Hotel Parque Serra da Lousã é uma unidade hoteleira de 4 estrelas, com 
40 quartos, incluindo 3 suítes, 3 pares de quartos comunicantes (6 quartos), 
sendo que 9 dos 40 quartos estão totalmente adaptados para pessoas com 
mobilidade reduzida, para além do facto de várias informações estarem 
em braille.
Family-friendly e bike friendly, este Hotel está localizado no centro de uma 
zona verde junto do Parque Biológico da Serra da Lousã, em Miranda do Cor-
vo. O Hotel inclui um circuito Spa com jacuzzi, sauna, banho turco e piscina 
interior climatizada com acesso ao exterior/ jardim do Hotel, fica a apenas 
15 minutos de Coimbra e a cerca de 1h45 dos aeroportos de Lisboa e Por-
to. Mesmo ao lado do “Parque Biológico da Serra da Lousã” e do “Templo 
Ecuménico e Universalista”, esta unidade hoteleira fica a poucos minutos 
da Aldeia de Xisto do Gondramaz. Temos também um kids club interior e, 
no jardim, um parque infantil. Contamos ainda com uma sala de jogos com 
snooker, ginásio e campo de ténis, futebol e bate-bolas.
O Hotel é um projeto de Turismo com Propósito, dado que pertence a uma 
IPSS, que desta forma procura arranjar receitas para financiar os  projetos 
sociais que são implementados pela Fundação ADFP.

Oferta Especial Short-Breaks
3 noites* 3 noites** 3 noites***

525€ 555€ 655€
2 pessoas
quarto duplo

2 pessoas
quarto duplo

2 pessoas
quarto duplo

Somos o Palácio da Lousã. Um edifício do século XVIII que percorreu épocas 
históricas, passou pelas mãos de famílias brasonadas e que até fez parte de 
um episódio das invasões francesas. Orgulhamo-nos do nosso passado e 
queremos celebrá-lo. Mas também queremos olhar para o futuro. Ir ao en-
contro das novas tendências, aproveitar o melhor que Serra da Lousã tem 
para nos dar. E por isso modernizámo-nos. Estamos mais ecológicos, mais 
voltados para o turismo de aventura e natureza, mas sem perder o nosso 
caráter palaciano. Inaugurámos o novo À TERRA Bar & Canteen e o nosso 
jardim de Inverno onde encontrará uma vista de cortar a respiração. Mudá-
mos a receção, transformámos os quartos, e brevemente teremos também 
um SPA. Estamos mais autênticos do que nunca.
O programa inclui: 

 »3 noites
 »2 pessoas em quarto standard
 »Pequeno-almoço incluído
 »VIP no quarto à chegada
 »Um jantar para duas pessoas com seleção de bebidas.
 »Aluguer de bicicleta elétrica para duas pessoas, por um período de 8h
 »Um piquenique para duas pessoas
 »Uma massagem de recuperação de 25 min por pessoa
 »Um workshop de vinho do Porto e chocolate para duas pessoas

Escapadinha a dois na Serra do Açor 
1 noite 2 noites 3 noites

84€ 149€ 217,5€
2 pessoas
quarto duplo

2 pessoas
quarto duplo

2 pessoas
quarto duplo

Hotel Rural com 19 quartos e 2 apartamentos com uma decoração singu-
lar, situado na aldeia serrana de Aldeia das Dez, nas faldas da Serra do Açor, 
a “dois passos” do Piódão e Serra da Estrela, numa encosta com uma vista 
deslumbrante sobre os vales do Alva e Alvôco e a Serra da Estrela. O seu res-
taurante, Restaurante João Brandão, proporciona aos clientes, o prazer de 
degustar os pratos típicos serranos, com o toque de inovação do Chef José 
Dias, servidos no interior do restaurante e na excelente esplanada com vis-
tas magníficas . Tem ainda uma grande piscina e espaços verdes onde pode 
relaxar e gozar dos prazeres da natureza.

O programa inclui: 
 »2 noites
 »2 pessoas
 »Quarto duplo standard
 »Pequeno-almoço

FIGUEIRA DA FOZ

Sweet Atlantic Hotel & Spa ****

www.sweethotels.pt

LOUSÃ

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

PromoPackSpaTCP2022
1 noite 2 noites

89€ 169,1€

Localizado na primeira linha da cidade em frente à praia, o Sweet Atlantic 
Hotel & Spa com a categoria de 4 estrelas superior,  dispõe de 52 quartos/
suites totalmente equipados, para proporcionar o máximo de conforto à 
sua estadia em lazer ou em trabalho. Todos os quartos/suites têm vista 
mar, mobiliário contemporâneo, TV por cabo, TV LCD, telefone direto, inter-
net sem fios, ar condicionado e mini-bar. 
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3040-091 Coimbra
T (+351) 239 802 120
reservas@hoteldluis.pt

reservas@hoteldluis.pt
T (+351) 239 802 120
COD:SB2022
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2022

Sujeito a disponibilidade

Av. Emídio Navarro, 21
3000-150 Coimbra
T (+351) 239 853 020
astoria@almeidahotels.pt

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: 01 abril a 31 dezembro 2022 com exceção de Páscoa, 01 a 31 agosto 2022 

e dFim de Ano. Sujeito a disponibilidade. Não acumulável com outras promoções

COIMBRA

Hotel Astória ***

www.almeidahotels.pt

COIMBRA

Hotel D. Luís ***

www.hoteldluis.pt

2 noites 3 ou mais noites

-10% -15%
sobre total 
da estadia

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 
arquitectónicos 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, am-
bas 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 be-
líssimas sala de estar de época e sala de pequenos-almoços instalada no 
espectacular restaurante histórico, com seus magníficos painéis em madei-
ra, 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 con-
veniências 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
 »2 pessoas
 »Quarto duplo standard ou vista rio
 »Pequeno-almoço buffet

Tarifa Short Break
1 noite

65€
2 pessoas
quarto duplo

O Hotel D. Luís está localizado perto do centro de Coimbra, numa zona tran-
quila e com vistas deslumbrantes sobre a cidade. A sua localização sem 
paralelo permite estar perto do centro da cidade e simultaneamente usu-
fruir de uma grande tranquilidade, sem quaisquer dificuldades de estacio-
namento. 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 com-
plemento ideal para muitos dos eventos que ocorrem em Coimbra.

O programa inclui: 
 »1 noite
 »2 pessoas
 »Quarto Twin/Duplo
 »Pequeno-almoço buffet

Ponte do Espinhal
3230-292 Penela
T (+351) 239 700 740
reservas@duecitania.pt

reservas@duecitania.pt
T (+351) 239 700 740
COD: TCP_PROMO2022
Validade: 01 de abril a 29 de dezembro de 2022 com exceção de épocas festivas e 

sujeito a disponibilidade

Samuel
3130-112 Soure
T (+351) 239 580 020
geral@termasdobicanho.com

https://termasdobicanho.com
geral@termasdobicanho.com
COD: SB2022
Validade: 01 de abril a 29 de Dezembro 2022 com exceção de época alta e datas 

festivas

PENELA

HD|Duecitânia Design Hotel ****

www.duecitania.pt

SOURE

Palace Hotel & SPA 
Termas do Bicanho ****
www.termasdobicanho.com

3 dias à descoberta 
2 noites

125€
2 pessoas
quarto duplo

Sob o lema: “Veni, Vidi, Vivi” (chegar, ver e viver) o Duecitânia Design Hotel 
apresenta-se com um conceito de reinvenção de Roma, na sua essência, na 
sua vivência, nos seus aspetos mais brilhantes e marcantes. Reabilitando o 
edifício de uma Fábrica de Papel do Séc XVIII, junto ao Rio Dueça, o Design 
de Interiores vive da fusão do espírito cultural com um tratamento concep-
tual e contemporâneo. Toda a estadia promove o encontro entre a antigui-
dade clássica e a contemporaneidade, privilegiando serviços de qualidade 
e propostas de experiências únicas. Permita-nos propiciar-lhe um estado de 
alma sublime, quer procure refugiar-se no sossego da natureza, quer deseje 
atividades ricas de cultura e natureza.

O programa inclui: 
 »2 noites
 »Quarto Tipologia Superior
 »Pequeno-almoço Buffet
 »1 Jantar para 2 (em regime de meia-pensão)
 »2 Massagens Curas de Esculápio
 »Acesso ao circuito SPA Aqva Venvs
 »Possibilidade de late check-out (sujeito a disponibilidade)

-20%
sobre preço 
tabela

O Palace Hotel & Spa – Termas do Bicanho está  situado na freguesia de 
Samuel, Soure, distrito de Coimbra, a 10 km da cidade da Figueira da Foz. 
O Hotel está situado numa zona termal com mais de um século de his-
tória, nomeadamente Termas do Bicanho e Termas da Amieira, apresenta 
um alojamento moderno e acolhedor com SPA e piscina dinâmica. Conta, 
ainda, com um balneário termal com modernos tratamentos termais de 
saúde e bem estar que lhe permitem usufruir de uma estadia agradável. Os 
quartos são equipados com telefone, ar condicionado, Wc privado, cofre, 
TV wifi gratuito. 
Dentro do balneário tem uma Piscina  Dinâmica Termal com vários trata-
mentos, nomeadamente, hidromassagem sequencial, jacuzzi, camas de 
água, bancos de aerobanho, cascatas, leque e pescoço de cisne, contra 
corrente e ainda no espaço envolvente da piscina existe sauna seca, banho 
turco, cabines de massagens relaxantes e espreguiçadeira para um bom 
descanso.

O programa inclui: 
 »Fim-de-Semana em Família 3 dias, 2 noites
 »Programa Romântico 2 dias, 1 noite
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3000-175 Coimbra
T (+351) 239 829 071
info@hoteloslo-coimbra.pt

www.hoteloslo-coimbra.pt
COD: LOVECOIMBRA
Validade: 01 abril e 31 dezembro 2022

Barragem da Aguieira
3450-011 Mortágua
T (+351) 231 927 010
aguieira@hotelmonterio.com.pt

www.aguieira.hotelmonterio.com.pt
aguieira@hotelmonterio.com.pt 
COD: OPF2022.GDTP
Validade: 01 abril a 29 dezembro 2022 com exceção de épocas alta e festivas

Av. Emídio Navarro, 70
3000-150 Coimbra
T (+351) 239 852 130
h1672@accor.com

h1672@accor.com
COD: PACK2COIMBRA
Validade: 01 abril a 30 de setembro 2022

Sujieto a disponibilidade

Rua Principal 36 - Quinta da Palmeira - Cerdeira
3305-050 Arganil
T (+351) 911 017 455
info@qportugal.com

info@qportugal.com
T (+351) 911 017 455
COD: TCP-12-2022
Validade: 1 janeiro a 24 dezembro 2022. Sujeito a disponibilidade. Não acumulável 

com outras promoções

COIMBRA

Hotel Ibis Coimbra **

https://all.accor.com

ARGANIL

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

Pack2Coimbra
2 noites 2 noites

124€ 138€
1 pessoa
quarto individual

2 pessoas
quarto duplo

No centro de Coimbra, às margens do rio Mondego, é ideal para estadas de 
turismo. A localização do hotel é a perfeita para quem pretende visitar os 
principais pontos de atração, como a Universidade e a Baixa de Coimbra. Os 
relaxantes quartos garantem o seu confortável repouso, oferecendo ainda 
serviços de Internet WIFI, restaurante e estacionamento. 

O programa inclui: 
 »2 noites
 »1 / 2 pessoas
 »Quarto individual / Duplo
 »Pequeno-almoço

Reserva Antecipada 2022
2 noites 2 noites

235€ 295€
1 pessoa
quarto single

2 pessoas
quarto duplo

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.

O programa inclui: 
 »2 noites
 »1 ou 2 pessoas
 »Pequeno-almoço
 »2 pacotes de lanche
 »Descrição da rota em papel e tracks GPS
 »Mapas
 »Bicicletas 27 mudanças Shimano
 »Informação complementar acerca da rota

COIMBRA

Hotel Oslo Coimbra ***

www.hoteloslo-coimbra.pt

MORTÁGUA

Hotel Monterio Aguieira ***

https://aguieira.hotelmonterio.com.pt

Coimbra tem mais encanto
1 noite

-10%
sobre melhor 
tarifa

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 deslum-
brante, tanto da Universidade como do tesouro escondido que é o centro 
da cidade de Coimbra. Conhecido pelos seus funcionários educados e sim-
páticos, 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” - Garrafa de Espumante da Bairrada, Queijo do 
Rabaçal com Broa de Milho, Queijada de Tentúgal, Licor Beirão
 »3 noites Tarifa especial de estadia alargada + oferta de bilhete duplo 
para Fado de Coimbra

Oferta especial em alojamento
2 ou mais noites

-20%

O Hotel está inserido numa das regiões mais belas do País onde se encontra 
uma mancha florestal fantástica. José Hermano de Saraiva considerou esta 
como uma das zonas mais bonitas do País. Quartos equipados com TV, Ar 
condicionado, telefone e WIFI Gratuito.
Rodeado por uma fantástica beleza natural, no Hotel Monte Rio da Aguieira 
poderá desfrutar da magnífica lagoa para se refrescar nestas águas do rio 
Mondego e até para realizar os mais diversos desportos aquáticos. A des-
cida do rio em canoa, as motas de água, os barcos, a pesca, são algumas 
das atividades que a maioria dos turistas procuram na atrativa Barragem 
da Aguieira e de forma geral no Rio Mondego que segue em direção à ci-
dade de Coimbra.
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3300-367 Arganil
T (+351) 910 002 354
vumba.mail@gmail.com

vumba.mail@gmail.com
T (+351) 910 002 354
COD: VUMBA_TCP_2022
Validade: 01 abril a 31 dezembro  com exceção de épocas festivas e feriados e dos 

meses de julho e agosto; aplicável a reservas feitas com 15 dias de antecedência e 

sujeito a disponibilidade; não acumulável com outras campanhas em vigor

Rua de Olivença,s/n - Pardieiros
3300-000 Arganil
T (+351) 961 592 198
mjosesousa@sapo.pt

mjosesousa@sapo.pt
T (+351) 961 592 198 
COD: SB2022
Validade: até 20 dezembro 2022 com exceção de agosto

Bairro S. Paulo, 2
3330-304 Góis
T (+351) 969 834 792
valedoceiracc@transserrano.com

valedoceiracc@transserrano.com
COD: TPCFDD_2022
Validade: Todo o ano 2022 com exceção de julho e agosto

Talasnal
3200-120 Lousã
T (+351) 963 086 754 | 239 441 787
pauloperalt@gmail.com

pauloperalt@gmail.com
T (+351) 963 086 754 | 239 441 787
COD: SB2022
Validade: 01 abril e 22 dezembro 2022

GÓIS

Casa de Campo Vale do Ceira
Casa de Campo

 casadecampovaledoceira

LOUSÃ

Casa Princesa Peralta Casa de Campo

https://casa-princesa-peralta---talasnal---lousa9.webnode.pt

Fim de Semana de Descoberta
noites

120€
2 pessoas
quarto duplo

Casa de Campo com 26 camas no centro histórico da Vila de  Góis, junto ao 
rio Ceira e Praia Fluvial da Peneda. A sua excelente localização, mesmo ao 
lado da EN2, permite um passar uns dias de descanso únicos e percorrer o 
território pelas suas Serras - Lousã e Açor, pelas suas mgníficas Praias Flu-
vias ou simplesmente deixar-se levar pelas tradições e modernidades da 
Rede das Aldeias do Xisto.

O programa inclui: 
 »2 noites
 »2 pessoas
 »Quarto twin ou de casal
 »Pequeno-almoço
 »Desconto de 50% numa atividade de caminhada aquática no Rio Ceira 
ou Canoagem no Rio Mondego

TurPort
1 noite 1 noite

80€ 95€
com pequeno-
-almoço

A Casa Princesa Peralta, localizada a 12 km da Lousã,  na mítica aldeia do 
Talasnal na cénica Rota de Xisto da Lousã, que oferece todo o conforto, 
num ambiente que conjuga o tradicional com o moderno. A casa pode ser 
reservada em exclusividade - os três quartos, ou na modalidade ao quarto. 
Pode ser reservada com ou sem pequeno-almoço.
Cada um dos 3 quartos inclui uma casa de banho privativa com chuveiro 
de hidromassagem, ar condicionado e uma televisão de ecrã plano, aque-
cimento central e têm acesso a uma sala com lareira e cozinha comum 
totalmente equipada, onde os hóspedes podem cozinhar as suas próprias 
refeições.
Após uma refeição, os hóspedes podem relaxar na sala ou na esplanada. O 
terraço exterior oferece vistas panorâmicas sobre as Montanhas e Trevim. 
Para além de jardim de ervas aromáticas o espaço tem uma churrasqueira.
Na zona existem muitos percursos pedestres e praias fluviais. Se preferir 
um turismo mais cultural pode explorar a gastronomia regional, o castelo 
de Arunce, os museus e zona histórica da Lousã, a rota do Romano, a Rota 
dos Castelos e Muralhas defensivas de Coimbra, Turismo Religioso, ou Coim-
bra cidade da UNESCO. A histórica cidade de Coimbra e a zona ribeirinha do 
Mondego estão a cerca de 40 km da casa.  O Aeroporto Internacional do 
Porto fica a 2 horas de carro da Casa Princesa Peralta.

ARGANIL

Vumba Agroturismo

www.vumba.pt

ARGANIL

Casa do Rosmaninho Casa de Campo

www.casadorosmaninho.com

Um alojamento num ambiente rural
2 noites 3 ou mais noites

-10% -15%
sobre tarifa 
do site

sobre tarifa 
do site

A Vumba é uma propriedade rural de 140 hectares, que ocupa um bonito 
vale formado por bosques e pastagens. A quinta é atravessada por diver-
sos caminhos e dispõe ainda de quatro pequenas barragens. Este conjun-
to 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 acon-
chego 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 ambien-
te verdadeiramente bucólico. 

O programa inclui: 
 »Descontos para todas as suites e casas da Vumba
 »Descontos aplicados a todas as actividades na quinta
 »Animais de estimação não pagam estadia
 »Acesso aos 140 ha de bosques e pastagens da propriedade
 »Visita aos rebanhos, ovil e queijaria da propriedade

2=3

A casa do Rosmaninho é uma casa toda de xisto de construção anterior 
1921 e que foi recentemente restaurada com vista a ser uma Casa de Cam-
po, TER No seu restauro procurou-se aproveitar ao máximo os materiais de 
origem, como sendo, as pedras e as madeiras, procurando sempre que pos-
sível, manter a sua traça original.
A casa do Rosmaninho compõe-se de 3 pisos, sendo que o r/c inferior é um 
salão para eventuais receções e para serviços de apoio.
O r/c superior é onde se situa um quarto de casal com sala cozinha e WC.
O piso superior compõe-se dum quarto amplo com 1 cama de casal, mais 
3 individuais e WC
A casa está equipada com tudo o necessário para umas férias únicas, in-
cluindo wifi gratuito.

O programa inclui: 
 » Fique 3 noites e pague 2
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3400-443 Galizes
T (+351) 238 671 765  | 968 649 765
geral@casamoiano.pt

geral@casamoiano.pt
T (+351) 238 671 765  | 968 649 765
COD: TCP_PROMO2022
Validade: 01 abril a 30 junho e de 15 setembro a 30 novembro 2022

Rua de Santo António, 7 - Freixo
3450-116 Mortágua
T (+351) 964 016 797
geral@casadesantoantonio.com

geral@casadesantoantonio.com
COD: BTL2022
Validade: reservas até 31 maio 2022 para estadias até 31 dezembro 2023

MORTÁGUA

Casa de Santo António Casa de Campo

www.casadesantoantonio.com 

OLIVEIRA DO HOSPITAL

Casa Moiano Casa de Campo

www.casamoiano.pt

Especial BTL
3 noites 5 noites 7 noites

-10% -15% -20%
sobre preço 
tabela

sobre preço 
tabela

sobre preço 
tabela

A Casa de Santo António é uma unidade de turismo em espaço rural que 
abriu portas em março de 2014 e que recuperou uma casa de campo data-
da de 1865. Atualmente a unidade é composta por 2 casas: a Casa do Te-
lheiro (T1, até 4 pessoas) e a Casa da Eira (T2, até 6 pessoas), que têm como 
suporte espaços comuns tais como o jardim, horta, piscina, churrasqueira 
e sala de jogos. A unidade tem também ao dispor dos hóspedes bicicletas.

O programa inclui: 
 »3, 5 ou 7 noites
 »T1 (até 4 pessoas), T2 (até 6 pessoas) de acordo com a opção escolhida
 »Pequeno-almoço
 »Estadia mínima de 2 noites

A Casa Moiano que pista no trilho…
1 noite 2 noites 3 noites

-10% -15% -20%

A Casa Moiano é uma casa senhorial datada de 1898, situada na localidade 
de Galizes, concelho de Oliveira do Hospital. Com alguma obra arquitetóni-
ca e histórica, desde a sua envolvência exterior até ao seu interior, onde a 
pedra de granito é a escolhida.
Quando se fala de pedra está intrínseco o Arguina, o Homem que manu-
seava, nessa época existia o homem, a pedra, a maceta e o ponteiro. Fo-
ram esses pedreiros que começaram a usar uma linguagem de trabalho 
para que apenas alguns (os que a trabalhavam) a percebessem, “O Verbo 
dos Arguinas”.
Moiano é uma palavra Arguina que significa minha, logo “Casa Moiano” sig-
nifica A Minha Casa.
Exemplo de formas verbais dos arguinas: “A caneira de moiano é lhega gi-
daça e não foca o badejo na pildra de soiano” .

O programa inclui: 
 » Pequeno-almoço

Largo do Leão - Gondramaz
3220-533 Miranda do Corvo 
T (+351) 961 512 150
info@mountainwhisper.pt

info@mountainwhisper.pt
T (+351) 239 532 055
COD: TCP_MWPROMO2022
Validade: até 17 dezembro 2022 com exceção de datas festivas, feriados e durante os 

meses de  junho, julho e agosto

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

info@casadalagoa.pt
T (+351) 914 178 013
COD: 3NUNCAÉDEMAIS-2022
Validade: abril, outubro e novembro de 2022 com exceção de fim de semana de 

páscoa

MIRANDA DO CORVO

Mountain Whisper Casa de Campo

www.mountainwhisper.pt

Perfeito para relaxar em contacto com 
a Natureza
1 noite

75€
2 pessoas /
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 enor-
me 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 flo-
resta deslumbrante de castanheiros.

O programa inclui: 
 »Estadia mínima de 2 noites
 »2 pessoas
 »Quarto duplo
 »Pequeno-almoço

MIRA

Casa da Lagoa Casa de Campo

www.casadalagoa.pt

3 nunca é demais!

2=3

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. 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
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3230-540 Rabaçal
T (+351) 910 704 847
avillachanca@gmail.com

villachanca@gmail.com
T (+351) 910 704 847
COD: TCP SILVESTRE_PROMO202
Validade: até junho 2022. Sujeito a pré-reserva

Largo do Povo, 1 - Felgar
3360-185 Penacova
T (+351) 239 160 716
reservas@casasnoterreiro.com

reservas@casasnoterreiro.com
COD: TCP_PROMO2022
Validade: 01 abril a 15 junho e 15 setembro a 30 dezembro 2022

PENACOVA

Casas no Terreiro Casa de Campo

www. casasnoterreiro.com

PENELA

Casa do Rossio na Chanca
Casa de Campo

www.villachanca.com

1 é bom, 2 é otimo, 3 nunca é demais
1 noite

85€
2 pessoas
quarto duplo

As Casas no Terreiro - Turismo em Espaço Rural é um empreendimento tu-
rístico composto por varias casas rusticas, reconstruídas, associando o con-
forto e modernidade à pedra e madeira antiga.

Experiência Silvestre
1 noite

100€
2 pessoas + 
jantar degustativo

A Casa do Rossio na Chanca, situada na aldeia da Chanca, concelho de Pe-
nela, em pleno maciço da serra de Sicó, foi desenhada enquanto casa de 
campo, onde o modo de vida simples se reconhece a cada canto. A sua 
traça, os tons das paredes e cantarias, os elementos decorativos e funcio-
nais, as velhas e novas madeiras de cedro e até as pedras mais singelas se 
harmonizam. Tudo a pensar no conforto e no bem-estar de uma experiên-
cia memorável.
Os quartos amplos com casa de banho privativa. Rodeada de natureza, de 
biodiversidade e de enorme beleza paisagística, poderemos captar exce-
lentes registos e vivenciar diferentes experiências turísticas e gastronómi-
cas ao longo do ano. Conhecer e aprender sobre a natureza, com coleta de 
cogumelos e plantas silvestres para depois confecionar e degustar, fazem 
deste Turismo em Espaço Rural na tipologia de Casa de Campo, uma expe-
riênciia realmente única no panorama nacional.

O programa inclui: 
 »Alojamento de 2ª a 6ªfeira
 »2 pessoas
 »Passeio
 »Jantar Degustativo

Quinta Chão da Bispa
3400-114 Oliveira do Hospital
T (+351) 964 098 311
info@chaodabispa.pt

info@chaodabispa.pt
COD: TCP-PROMO2022
Validade: 01 maio a 03 junho e de 10 outubro a 30 novembro 2022

Cavaleiros de Baixo - Fajão
3320-075 Pampilhosa da Serra
T (+351) 966 234 355 | 936 651 286
casasdorioturismorural@gmail.com | truticeira @gmail.com

COD: 
Validade: 02 abril a 30 junho e de 01 outubro a 20 dezembro 2022 com exceção de 

feriados e datas comemorativas

OLIVEIRA DO HOSPITAL

Quinta Chão da Bispa Casa de Campo

www.chaodabispa.pt

PAMPILHOSA DA SERRA

Casas do Rio Casa de Campo

www.casasdorio.net

3=4
só alojamento

A Quinta Chão da Bispa com vista para a Serra da Estrela e para a Serra do 
Caramulo é o local ideal para quem queira descansar e usufruir do contacto 
directo com a natureza.
As casas de campo da Quinta Chão da Bispa, com arquitectura moderna, 
têm quartos com duas camas twins, ar condicionado e terraço privado, in-
seridas numa bonita quinta em espaço rural.

O programa inclui: 
 »Fique 4 noites e pague 3

2022
1 noite

25€
1 pessoa

Local aprazível de rara beleza natural, localizado no concelho de Pampilho-
sa da Serra, considerado a “Capital do Sossego” convida ao recolhimento e 
à reflexão criativa. “A Natureza Inspira”. 
Conjunto de 6 casas com capacidade para 32 pessoas que permitem sa-
tisfazer todo o conforto num fim-de-semana de charme ou numas férias 
descansadas . Integradas num parque de pesca desportiva estão à distân-
cia de um passo de um conjunto diverso de Aldeias de Xisto a não perder. 
Salão com possibilidades de múltiplas disposições e configurações e apoio 
de bar, vocacionado para a realização de eventos. Jardim relvado com 
acesso direto ao rio e praia fluvial. Páteo com forno rústico a lenha, onde 
se podem cozinhar as iguarias típicas da região, chanfana, cabrito assado,-
tigelada.
Churrasqueira e Fumeiro para iguarias e degustar num varandim sobre o rio.

O programa inclui: 
 »Mínimo 2 noites
 »2 pessoas
 »Utilização do salão com fogão a lenha e bar
 »Jogos de tabuleiro, mesa de matraquilhos, bilhar/snooker e mesa de 
ping pong
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3350-094 Vila Nova de Poiares
T (+351) 960082018
info@qnpportugal.eu

www.qnpportugal.eu
COD: SB2022
Validade: abril, maio, junho e setembro 2022

EN 109 - Km 4 - Gala
3090-380 Figueira da Foz
T (+351) 233 431 492
infogala@orbitur.pt

infogala@orbitur.pt
COD: TCP-PROMO2022-GALA
Validade: 01 abril a 31 julho e de 01 setembro a 31 dezembro 2022.

Mediante reserva e disponibilidade

Quinta de Vale do Jorge
3050-242 Luso
T (+351) 925 332 478
parquecampismoluso@gmail.com

parquecampismoluso@gmail.com
COD: SB2022
Validade: todo ano 2022 com exceção de agosto

Rua da Estrada Florestal 
3070-752 Praia de Mira
T (+351) 231 480 040
info@miralodgepark.pt

info@miralodgepark.pt
COD: TCP-PROMO2022-MIRALODGEPARK
Validade: 01 abril a 31 julho e de 01 setembro a 31 dezembro 2022.

Mediante reserva e disponibilidade

MEALHADA

Parque de Campismo de Luso
MIRA

Mira Lodge Park

www.miralodgepark.pt

-10%
bungalows
campismo

Aventure-se numa escapada em plena comunhão com a Natureza, pernoi-
tando em modernos e acolhedores bungalows de madeira num parque de 
campismo de qualidade, a apenas 1,5 Km do Luso.
Entre na majestosa floresta do Buçaco e na estância termal do Luso, a re-
gião do Luso tem muito para oferecer!
A Mata Nacional do Buçaco constitui um património de valor incalculável, 
único em Portugal e no Mundo. Trata-se de uma herança secular, incompa-
rável, por reunir relevância histórica, religiosa, militar, botânica, faunística, 
paisagística, arquitetónica, cultural e, mesmo, de identidade nacional. Não 
perca a magnífica vista do miradouro da Cruz Alta, deslumbre-se com a be-
leza do Vale dos Fetos e da Fonte Fria, visite o esplendoroso Palace Hotel, 
em estilo neomanuelino do séc. XIX, assim como as afamadas Termas com 
uma arquitectura de beleza e imponência inigualável, rodeadas por uma 
paisagem deslumbrante.
Pode igualmente usufruir das instalações desportivas espalhadas pela vila, 
como o pavilhão multiusos, campos de ténis, centro de estágios ou pisci-
nas.
A gastronomia típica é igualmente conhecida e reconhecida pela sua varie-
dade e qualidade, destacando-se nacionalmente o famoso “Leitão à Bair-
rada” que não pode deixar de provar.
Vai querer regressar!

Fique 3 noites, pague 2

2=3

É um Parque de Campismo com piscina, incluindo oferta de aluguer de ten-
das, lodge e outro tipo de alojamento turístico (bungalows e caravanas re-
sidenciais / mobile-homes, com kitchenette equipada e WC privativo com 
duche). Zona de excelência balnear e área de passeio florestal. Junto a uma 
praia de extenso areal e impressionantes dunas, com vista para a belíssi-
ma Lagoa / Barrinha e ladeado por pinhal e floresta exuberante, este em-
preendimento torna-se o local ideal para férias, escapadinhas de repouso, 
estágios de prática desportiva ou atividades de exploração da natureza. En-
tre Aveiro e Coimbra, a 1h do Porto e 2h de Lisboa, com bons acessos para 
quem quiser usufruir do melhor que o turismo do Centro do país tem para 
oferecer.

O programa inclui: 
 »Fique 3 noites e pague 2
 »Campismo, caravanismo, autocaravanismo ou alojamentos, mediante 
reserva e disponibilidade

VILA NOVA DE POIARES

Quinta no Pinhal Casa de Campo

www.qnpportugal.eu

FIGUEIRA DA FOZ

Parque de Campismo Orbitur 
Gala
www.orbitur.pt

Ao longo da barragem e da praia 
fluvial de bicicleta
2 noites

199€
1 pessoa
quarto duplo

Férias de curta duração para ciclistas, no centro verde de Portugal. Fica-
rá alojado em acomodações acolhedoras, localizadas no meio rural e com 
muito conforto, uma piscina e rede WIFI. Ficará a conhecer a bela paisa-
gem da Beira Litoral: montanhosa, com muito verde e água. Ao longo do 
caminho passará por 14 moinhos de vento restaurados em Gavinhos, em 
alguns deles pode passar a noite. Aqui poderá testar a sua resistência. Pas-
sa-se pela aldeia de Lorvão, que é conhecida pelo seu mosteiro e sobretudo 
pela bela igreja. Na pastelaria em frente ao mosteiro pode saborear os do-
ces. Passará pela Barragem das Fronhas, uma das muitas barragens no fim 
da rota poderá testar a sua resistência em Moura Morta.
Ficará alojado na Quinta no Pinhal.

O programa inclui: 
 »2 noites
 »1 pessoa em quarto duplo
 »Pequeno-almoço e lanche
 »Mapas
 »Bicicleta 27 mudanças Shimano
 »Transporte de bagagem

Fique 3 noites, pague 2

2=3

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 (aberta de 14/05 a 18/09) servem o 
parque, que também possui alojamentos de aluguer, minimercado, bar e 
restaurante (de abril a outubro). Vale a pena visitar o extenso areal da Fi-
gueira da Foz, o casino, bem como a cidade de Coimbra, repleta de mo-
numentos e de história. A Serra da Boa Viagem é uma reserva natural e 
um paraíso para aqueles que apreciam a Natureza. Conímbriga, nas proxi-
midades, oferece-lhe a possibilidade de visitar as belas ruínas romanas do 
século I d.C.

O programa inclui: 
 »Fique 3 noites e pague 2
 »Campismo, caravanismo, autocaravanismo ou alojamentos, mediante 
reserva e disponibilidade
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3070-378 Praia de Mira
T (+351) 231 471 234
infomira@orbitur.pt

infomira@orbitur.pt
TCP-PROMO2022-MIRA
Validade: 28 maio a 31 julho e de 01 setembro a 19 setembro 2022

Mediante reserva e disponibilidade

MIRA

Parque de Campismo Orbitur 
Mira
www.orbitur.pt

Fique 3 noites, pague 2

2=3

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 sa-
nitários e possui alojamentos de aluguer, minimercado, bar e restaurante, 
de junho a meados de setembro. A Lagoa da Barrinha é o local ideal para a 
prática do windsurf, vela, ski aquático ou remo. Não deixe, ainda, de apre-
ciar 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
 »Campismo, caravanismo, autocaravanismo ou alojamentos, mediante 
reserva e disponibilidade

FAÇA AQUI O PLANO DA SUA VIAGEM
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Largo Mestre Afonso Domingues, 6
2440-102 Batalha
T (+351) 244 765 260
hotel@hotellisbatalha.pt

hotel@hotellisbatalha.pt
T (+351) 244 765 260 | 914 924 723
COD: TCNTR2022
Validade: 01 fevereiro a 28 dezembro de 2022 com exceção de 15 e 16 abril; 10 a 12 

maio; 10 a 15 agosto; 10 a 12 outubro. Sujeito a disponibilidade. Não acumulável com 

outras ofertas.

Rua Comissão da Iniciativa, 13 
2410-098 Leiria
T (+351) 244 860 460
residence@eurosol.pt

residence@eurosol.pt
T (+351) 244 860 460
COD: PRTCP22
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2022

Estrada Nacional 109, km 161.4 - Regueira de Pontes
2415-206  Leiria
T (+351) 244 820 460
info@lisotel.com

info@lisotel.com
COD: TCP_LISOTEL2022
Validade: até 27 dezembro 2022 com exceção de épocas festivas

Mediante consulta prévia

Monte Real
2426-909 Leiria
T (+351) 244 618 900
reservations@termasdemontereal.pt

reservations@termasdemontereal.pt 
T (+351) 244 618 900
COD: SB2022
Validade: 01 abril a 31 maio e de 16 setembro a 30 dezembro 2022

Sujeito a disponibilidade. Não acumulável com outras ofertas

Consulte condições de reserva e cancelamento

LEIRIA

Lisotel Hotel & Spa ****

https://lisotel.com

CONCELHO

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

Escapadinha às portas da cidade
1 noite 2 noites 3 noites

-10% -15% -20%
sobre tarifa 
balcão

sobre tarifa 
balcão

sobre tarifa 
balcão

O Lisotel - Hotel & Spa é um hotel de 4 estrelas localizado a apenas 10 mi-
nutos do centro de Leiria, sendo o primeiro hotel temático no concelho. O 
hotel conta com 55 quartos temáticos inspirados em histórias e lendas da 
região, levando os hóspedes a viajar no tempo. No hotel encontrará o am-
biente ideal para uma estadia relaxante, podendo desfrutar da piscina ex-
terior, com vista para a tranquilidade dos Campos do Lis, e do Spa Real, com 
piscina interior, sauna, banho turco e duche sensorial.
A menos de 30 minutos do hotel, encontram-se algumas das praias mais 
conhecidas da região, como a Praia da Nazaré, Praia da Vieira e a Praia de 
S. Pedro de Moel.
Renda-se aos Campos do Lis e venha desfrutar de uma estadia relaxante.

O programa inclui: 
 »Pequeno-almoço

Retiro Yoga e Spa
3 noites

367€
2 pessoas

Um convite para uma viagem ímpar aos seus sentidos. permita-se descan-
sar e realizar uma experiência única para recarregar a sua energia. Com 
uma clara ligação à natureza envolvente e integrado numa propriedade 
com cerca de 24 hectares, o Monte Real Hotel criou um Programa Wellness 
de 3 dias composto por circuito de Spa todos os dias, 2 tratamentos de Spa, 
Yoga, 1 jantar, passeio de bicicleta, mini golf e sobretudo... Tranquilidade!

O programa inclui: 
 »3 noites
 »2 pessoas
 »Pequeno-almoço
 »Tratamento VIP à chegada
 »1 jantar com bebidas incluídas
 »Circuito de Spa de 2 horas (piscina interior aquecida, sauna, banho turco, 
jacuzzi, Rain-sky, Waterfall, duches sensoriais e zonas de relaxamento)
 »1 esfoliação corporal
 »2 sessões privadas de yoga
 »1 massagem de relaxamento com Bambu Real
 »Aluguer de bicicletas
 »Utilização do mini golfe e dos courts de ténis (ambos no hotel)

BATALHA

Hotel Lis Batalha ****

www.hotellisbatalha.pt

 LEIRIA

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

Tarifas especiais 
1 noite 2 noites 3 ou mais noites

79€ 75€ 68€
2 pessoas
quarto duplo

2 pessoas / noite
quarto duplo

2 pessoas / noite
quarto duplo

O Hotel Lis Batalha situa-se no centro histórico da Vila da Batalha e dispõe 
de um total de 40 quartos, dos quais: 2 suites, 8 quartos com vista para o 
icónico Mosteiro de Santa Maria da Vitória e 1 quarto adaptado para pes-
soa com mobilidade reduzida. Os quartos estão equipados com TV LCD, ar 
condicionado, minibar, secador de cabelo, balança, espelho de aumento, 
cofre e facilidades para serviço de café e chá (cortesia do hotel) e acesso 
gratuito a internet wifi em todo o hotel. Os quartos superiores dispõem de 
roupão e chinelos. Com uma localização privilegiada em frente ao Monteiro 
da Batalha, o Restaurante Vintage do Hotel oferece uma ampla variedade 
de pratos de carne e peixe, tendo por base a cozinha mediterrânica, além 
de opções vegetarianas/veganas. À parte do restaurante panorâmico com 
esplanada, o Hotel dispõe ainda de bar, auditório com capacidade para 80 
pessoas, sala de estar com TV e zona de estacionamento reservada.

O programa inclui: 
 »1, 2, 3 ou mais noites
 »2 pessoas
 »Pequeno-almoço buffet
 »Bebida de boas vindas.
 »Quarto duplo standard
 »Upgrade para quarto superior 15€/quarto/noite

Na 3ª noite

-50%
sobre melhor 
tarifa

O Eurosol Residence é um excelente ponto de partida para viagens, pela re-
gião Centro de Portugal, com um vasto património cultural e histórico, gas-
tronómico,  religioso e de natureza (para pesseios pedestres, BTT e outros 
desportos). Nas proximidades encontram-se os belíssimos Mosteiros de Ba-
talha e Alcobaça; Castelos; Grutas; Centro de Interpretação da Batalha de 
Aljubarrota; praias de São Pedro de Moel, Nazaré e Pedrogão e Fátima, con-
siderado “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 Mara-
vilhas 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’
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R. D. José Alves Correia da Silva
2410-117 Leiria
T (+351) 244 849 849
leiria@eurosol.pt

leiria@eurosol.pt
T (+351) 244 849 849
COD: PRTCP22
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2022

Rua do Lagar, 8 - Ponte de Assamaça
3100-357 Pombal
T (+351) 236 244 339 | 927 784 611 | 933 263 221
reservas.acquavilla@gmail.com

reservas.acquavilla@gmail.com
T (+351) 236 244 339 | 927 784 611 | 933 263 221
COD: TC2022ACV
Validade:  até 31 dezembro 2022

Sujeito a confirmação e marcação prévia.

R. Vale Longo, 883 – Mogadouro de Baixo - Santiago da Guarda
3240-680 Ansião
T (+351) 926 664 720
geral@pocoemeio.pt

geral@pocoemeio.pt
COD: 3>25%
Validade: abril, maio, junho, setembro, outubro e novembro de 2022

A reserva fica confirmada após o pagamento de 50%

Rua Nossa Senhora do Amparo - Aldeia do Camelo
3280-200 Castanheira de Pera
T (+351) 933 784 794
aldeia.camelo@gmail.com

aldeia.camelo@gmail.com
COD: CVE2/3TCP
Validade: 15 abril a 31  maio de 2022

Sujeito a disponibilidade

ANSIÃO

Poço e Meio Casa de Campo

www.pocoemeio.pt

CASTANHEIRA DE PERA

Camelo Casa de Campo

www.aldeiadecamelo.com

3 > 25% desconto
3 noites

-25%
sobre preço 
tabela

O seu local ideal de férias
O “Poço e Meio” é um espaço no qual se pode isolar em conforto, ou con-
viver e explorar a região em segurança. No centro de Portugal, em Ansião, 
Terras de Sicó em pleno vale do Rio Nabão, nasceu um turismo rural que 
alia a tradição à modernidade, a cultura ao lazer, a gastronomia ao bem 
estar, o património à natureza. Com alma e paixão recebemos os visitantes 
de todo o mundo Proporcionamos vários momentos e atividades diversas,  
tais como: possibilidade de jogar Padel no nosso campo; relaxar à beira da 
piscina; passeios a pé ou de bicicleta nos vários trilhos e percursos da região 
e… muito mais. 

Conheça o Vale Encantado
3 noites

120€
2 pessoas
quarto duplo

Bem vindos ao vale encantado onde reina a tranquilidade e onde o tempo 
tem tempo. Deixe para trás a confusão dos grandes centros e entre na al-
deia dos antepassados de todos nós. Fique numa das nossas casas recupe-
radas com a preocupacao em manter a traça de outros tempos mas com 
a comodidade dos nossos dias. Venha dar um mergulho numa das nossas 
piscinas.

LEIRIA

Hotel Eurosol Leiria & Jardim ***

www.eurosol.pt

POMBAL

Acquavilla House Agroturismo

www.acquavillahouse.com

Na 3ª noite

-50%
sobre melhor 
tarifa

O Hotel Eurosol Leiria e Jardim é um excelente ponto de partida para via-
gens, 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 Mos-
teiros 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 visitan-
tes por ano. 
A região Leiria-Fátima conta com três Maravilhas de Portugal:
• O Mosteiro da Batalha foi um dos monumentos vencedores das ‘7 Mara-
vilhas 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’ item

Respirar natureza
2 noites 2 noites

190€ 200€
Família A dois

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. 
Um jacuzzi exterior proporciona uma experiência ímpar.
Os pormenores arquitetónicos da sua reconstrução com uma total integra-
ção na paisagem, não deixam ninguém indiferente.
Num raio de 60 km tem à sua espera quatro locais classificados pela Unes-
co como património mundial (Coimbra, Tomar, Alcobaça e Batalha). Paisa-
gens naturais da Serra do Sicó e da Praia do Osso da Baleia são também 
uma alternativa a considerar.

O programa inclui: 
 »Pacote Famílias 2 noites + 2 adultos + 1 criança até 12 anos + Pequeno-
-almoço + 1 jantar sem bebidas
 »Pacote A Dois 2 noites + 2 adultos + Pequeno-almoço + Brunch ou 1 
jantar romântico
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Rua Principal – Ribeira de São Pedro
3260-342 Figueiró dos Vinhos
T (+351) 960 232 988 
brigitte.quintadosobral@gmail.com

brigitte.quintadosobral@gmail.com
COD: QDS_PROMO 2022
Validade: 01 abril a 15 junho e 15 setembro a 29 dezembro 2022

Rua Volta do Sete - S. Pedro de Moel
2430-532 Marinha Grande
T (+351) 244 599 168
infospedro@orbitur.pt

infospedro@orbitur.pt
COD: TCP-PROMO2022-SPMOEL
Validade:  01 abril a 31 julho e de 01 setembro a 31 dezembro 2022

Mediante reserva e disponibilidade

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Quinta do Sobral Casa de Campo

www.quintadosobral.com

MARINHA GRANDE

Parque de Campismo Orbitur 
S. Pedro de Moel
www.orbitur.pt

2 noites 3 noites

98€ 148€
2 pessoas
quarto duplo

2 pessoas
quarto duplo

Os quartos no Solar, edifício principal da quinta, em número de quatro, são 
espaçosos e têm casa de banho privativa, aquecimento central, ar condicio-
nado, televisão via satélite, WIFI grátis e uma saída para o jardim.
Dispõe também de um jardim interior, em estilo romano. Aqui ou na sala 
dentro da casa os donos servem o Pequeno-almoço.
A quinta fica bem situada nas montanhas do Centro de Portugal, com uma 
paisagem idílica e rural, mas igualmente perto do centro de Figueiró dos 
Vinhos (10 min a pé).
A quinta de 4.5 ha extasia pela sua variedade de plantas e cores, pela suas 
vinhas, castanheiros, árvores de fruta, sobreiros e muito mais. Venha des-
cobrir!

O programa inclui: 
 »2 ou 3 noites
 »2 pessoas
 »Quarto duplo
 »Pequeno-almoço
 »Cama extra 12€/noite

Fique 3 noites, pague 2

2=3

Parque situado num extraordinário entorno, numa pequena estância bal-
near 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 infraestrutu-
ras. É servido por minimercado, snack-bar e restaurante, de final de maio a 
meados de setembro, e loja de conveniência nos restantes períodos do ano. 
Tem piscinas (abertas de 14/05 a 18/09) 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 exce-
lente 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
 »Campismo, caravanismo, autocaravanismo ou alojamentos, mediante 
reserva e disponibilidade

FAÇA AQUI O PLANO DA SUA VIAGEM
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Rua Eng. Von Hafe, 20
3800-176 Aveiro
T (+351) 234 346 010
info@hotelasamericas.com

info@hotelasamericas.com 
T (+351) 234 346 010
COD: TPC - SHORT BREAK 2022
Validade: Todo o ano

Sujeito a disponibilidade

Curia - Tamengos
3780-541 Anadia
T (+351) 231 510 300
curia@almeidahotels.pt

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: 01 abril a 31 dezembro 2022 com exceção de Páscoa, 01 a 31 agosto e Fim 

de Ano. Sujeito a disponibilidade

ANADIA

Curia Palace Hotel, SPA & Golf ****

www.almeidahotels.pt

AVEIRO

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

3 ou mais noites

-10% -50%
sobre total da 
estadia

entrada no 
circuito de spa

Existe sempre magia e encantamento ao entrar num dos últimos gran-
des 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 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, impres-
sionantes áreas públicas originais verdadeiramente “vintage”, quartos rein-
terpretados ao estilo da época , um restaurante histórico num ambiente de 
época servindo cozinha epicuriana e vinhos da região, um spa retempera-
dor 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 noites ou mais noites
 »2 pessoas
 »Quarto duplo Páteo ou Exterior
 »Pequeno-almoço buffet
 »Oferta de welcome drink de espumante

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

240€€ 320€€
1 pessoa 
quarto single

2 pessoas 
quarto duplo

Situado no centro da cidade de Aveiro, o Hotel As Américas - Art Noveau 
& Design, é reconhecido pela singularidade conceptual do edíficio, tornan-
do-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 hóspedes espaços únicos proporcionados pela sua deco-
ração eclética.

O programa inclui: 
 »2 noites
 »1 ou 2 pessoas
 »Quarto single ou Duplo
 »Pequeno-almoço servido na sala de Arte Nova
 »Parking privativo ou lugar de garagem
 »Welcome drink servido no lobby do hotel - vinho do Porto e ovos-moles
 »Passeio em Barco Moliceiro pelos canais da Ria de Aveiro
 »“Bairrada em Prova” - no espaço estação de aveiro
 »Workshop de Ovos Moles - na Oficina do Doce
 »Voucher de desconto em restaurantes da Cidade

Rua Manuel Sousa Carneiro, 25
3750-160 Águeda
T (+351) 234 690 170
reservas@ingoldhotel.pt

www.ingoldhotel.pt
COD: TCP_PROMO2022
Validade: 03 abril a 30 dezembro 2022

Lugar da Vista Alegre
3830-309 Ílhavo
T (+351) 234 241 630
montebelovistalagre@montebelohotels.com

www.montebelohotels.com
COD: CAMP-SHORTMONTEBELO
Validade: 01 março a 28 dezembro 2022 com exceção de épocas festivas e nos Best 

of Montebelo. Durante os meses de julho, agosto e setembro, o desconto  incide sobre 

o valor de uma noite de estadia

ÍLHAVO

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

ÁGUEDA

In Gold Hotel & Spa ****

www.ingoldhotel.pt

-20% -10%
Programa The 
Best Rewards

O Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel potencia o património da Vista Ale-
gre e a relevância social, tecnológica e artística da indústria cerâmica, cons-
tituindo-se como um dos hotéis mais completos da região. Integrado num 
projeto de recuperação do Lugar da Vista Alegre, que engloba o Palácio, a 
Capela de Nossa Senhora da Penha de França (Monumento Nacional), o 
Bairro Operário, o Teatro e o 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 no restaurante do hotel
 »Acesso gratuito à piscina interior climatizada, sauna, banho turco, jacuzzi 
e ginásio
 »Entrada na Capela e Museu Vista Alegre
 »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

Venha descobrir a cidade de Águeda

-20%
sobre melhor 
tarifa

O In Gold Hotel & Spa destaca-se pela sua decoração elegante e minima-
lista, com larga paisagem sobre o vale do rio Águeda. Está localizado a dois 
minutos da baixa e centro da cidade de Águeda, do seu Centro de Artes, 
Praça do Município, Praça 1º de Maio e da zona ribeirinha da cidade.

O programa inclui: 
 »Quarto duplo  ou twin standard
 »Pequeno-almoço
 »Acesso à piscina interior aquecida
 »Estacionamento coberto
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Rua Barbosa de Magalhães, 15/17
3800-154  Aveiro
T (+351) 234 377 400 | 964 649 619
hotelmoliceiro@hotelmoliceiro.pt

hotelmoliceiro@hotelmoliceiro.pt
COD: TCP_PROMO2022
Validade: 01 abril e 30 dezembro 2022

Rua Marques Rodrigues, 36
3860-404 Estarreja
T (+351) 234 840 430
bookings@tulipinnestarreja.com

bookings@tulipinnestarreja.com
T (+351) 234 840 430
COD: TCP2022
Validade: 01 abril a 29 dezembro 2022

Pousada da Ria - Bico do Muranzel - Torreira
3870-301 Murtosa
T (+351) 234 860 180 | 962 394 653
recepcao.ria@pestana.com 

www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-ria/promocoes
COD: SB2022
Validade: Sujeito a disponibilidade

Considerar o preço apresentado, por noite, apenas como uma referência, poderá 

variar conforme disponibilidade, tipologia de quarto e a época do ano selecionados

Avenida Eng. Tavares da Silva, 125 
3780-203 Anadia
T (+351) 231 510 940
geral@hotel-cabecinho.com

geral@hotel-cabecinho.com
T (+351) 231 510 940
COD: SB2022
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2022

Sujeito a disponibilidade

MURTOSA

Pestana Pousada da Ria ****

www.pousadas.pt

ANADIA

Hotel Cabecinho ***

www.hotel-cabecinho.com

Inverno, Primavera, Refeição e Longa
Inverno/Primavera Refeição Incluída Estadia Longa

-28% -50% -35%
em alojamento nas refeições 

das crianças
em alojamento

A Pousada da Ria situa-se na Torreira, próximo da cidade de Aveiro numa 
península que funciona como barreira entre o oceano Atlântico e a Ria de 
Aveiro. Fica a 15 minutos de carro da localidade de São Jacinto e a 43km 
da cidade de Aveiro. Este edifício dos anos 60 é assente em pilares sobre a 
água, sendo muito especial o contacto puro com a natureza.

O programa inclui: 
 »Oferta Inverno e Primavera Desconto até 28% em alojamento
 »Estadia com Refeição Incluída até 50% de desconto na refeição das 
crianças dos 3 aos 12 anos
 »Estadia Longa Desconto até 35% em alojamento

2=3

Hotel moderno com localização privilegiada na região do Vinho e do famo-
so 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 e pague 2
 »2 pessoas
 »Quarto duplo
 »Pequeno-almoço buffet
 »Wifi gratuito
 »Acesso a Jacuzzi, banho turco, ginásio e piscina exterior
 »Parque de estacionamento privativo gratuito
 »Late check-out (mediante disponibilidade)

AVEIRO

Hotel Moliceiro ****

www.hotelmoliceiro.pt

ESTARREJA

Tulip Inn Estarreja Hotel & Spa ****

www.tulipinnestarreja.com

Programa Gourmet
3 noites

350€€
2 pessoas
quarto duplo

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 ho-
teleira goza de uma identidade própria que alia “o requinte à hospitalidade 
em ambiente familiar”. Muito focados no atendimento personalizado, con-
jugam a sua pequena capacidade com uma gama de programas “taylor 
made” que privilegiam naturalmente quem aprecia um ambiente mais ro-
mântico e acolhedor. Um ambiente familiar de requinte.

O programa inclui: 
 »3 noites
 »2 pessoas
 »Quarto standard
 »Pequeno-almoço Buffet - Serviço Gourmet num dos dias da estadia 
(composto por vinho, fruta, queijo, doce e tostas)
 »Facilidade de chá e café no quarto
 »1 Passeio de Barco Moliceiro (2 pessoas)
 »1 Visita à Oficina do Doce (2 pessoas)
 »Wifi livre
 »Piano Bar aos fins de semana 6ª e Sábados
 »Check-out até às 13h

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

225€€ 270€€
2 pessoas quarto 
standard

2 pessoas quarto 
superior / suite

Um hotel versátil que o vai surpreender!
O Tulip Inn Estarreja Hotel & Spa está localizado em Estarreja, muito próxi-
mo do centro da cidade e da zona industrial. O hotel tem 67 quartos e ofe-
rece vários serviços complementares, que permitem usufruir ao máximo 
da estadia, tanto em contexto de trabalho como em lazer. Está disponível 
um Health Club com ginásio, piscina interior climatizada, sauna, jacuzzi, ba-
nho turco, serviços de massagens e tratamento de spa diversos. É possível 
ainda usufruir de atividades ao ar livre, nomeadamente das piscinas exte-
riores, mini-golfe, court de ténis e passeios de bicicleta. O Restaurante Real 
Cozinha Velha e o Bar Paço Real estão abertos todos os dias, com serviço de 
refeições, bebidas, snacks e room-service.

O programa inclui: 
 »3 noites em quarto duplo + 2 pessoas + 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 minigolfe e court de ténis + 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 60€ + Mais de 10 anos 90€ + (máximo de 1 criança por quarto 
ou 2 até 10 anos em suite)
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Rua da Arrochela, 6
3810-052 Aveiro 
T (+351) 234 380 390
reservas@hotelaveirocenter.com

reservas@hotelaveirocenter.com
COD: SHORTBREAKS2022
Validade:

* 08 abril a 30 junho e 25 setembro a 31 dezembro 2022 com exceção de Páscoa

** 01 julho a 24 setembro 2022 com exceção de agosto

Rua da Liberdade, 10 - Glória
3810-126 Aveiro
T (+351) 234 404 190
reservas@hoteldassalinas.com

reservas@hoteldassalinas.com
COD: SHORTBREAKS2022
Validade:

* 08 abril a 30 junho e 25 setembro a 31 dezembro 2022 com exceção de Páscoa

** 01 julho a 24 setembro 2022 com exceção de agosto

Rua Luís Gomes de Carvalho, 23
3800-211 Aveiro
T (+351) 234 404 400
reservas@venezahotel.pt

reservas@venezahotel.pt
T (+351) 234 404 400
COD: SB2022
Validade: Todo o ano

Sujeito a disponibilidade

Rua Arrais Ançã, 16
3830-455 Costa Nova
T (+351) 234 390 170 
geral@costanovahotel.com

geral@costanovahotel.com
COD: CNH-TCP- 2022
Validade: 01 abril a 30 dezembro 2022 com exeção de 14 a 16 abril; julho, agosto e 

setembro

AVEIRO

Veneza Hotel ***

www.venezahotel.pt

COSTA NOVA

Costa Nova Hotel ***

www.costanovahotel.com

Fim de Semana em Aveiro
2 noites 2 noites

170€€ 210€€
2 pessoas quarto 
duplo standard

2 pessoas quarto 
duplo temático

Residência dos anos 30, onde a azulejaria, as cores e a traça da época mar-
cam uma presença distinta. Localizado no Centro da Cidade a 100 metros 
da Estação de Comboios, a poucos minutos do Centro Cultural e de Con-
gressos, 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, Peque-
no-almoço buffet, Wi-Fi gratuito e garagem.

O programa inclui: 
 »Estadias de 6ª a Domingo
 »2 pessoas
 »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€

Entre o Mar e a Ria
3 noites

195€€

O Costa Nova Hotel situa-se numa das praias mais bonitas do país, onde os 
palheiros deslumbram, as ondas do mar refrescam e a ria acalma. No Costa 
Nova Hotel encontra um ambiente descontraído, perfeito para descansar e 
sentir-se em casa. Fica a 10 km da cidade de Aveiro, a 60km do Porto e 54 
de Coimbra. Aqui pode passear-se pelos passadiços ao longo praia, por uma 
excelente ciclovia junto à nossa ria e sem ter de se deslocar de carro pode 
encontar uma grande variedade de restaurantes. Sejam bem vindos à nos-
sa região, à nossa praia, ao nosso Hotel.

O programa inclui: 
 »3 noites
 »Pequeno-almoço buffet
 »1 hora de bicicleta

AVEIRO

Hotel Aveiro Center ***

www.hotelaveirocenter.com

AVEIRO

Hotel das Salinas ***

www.hoteldassalinas.com

Família/Amigos
1 noite* 1 noite*

90€€ 170€€
2 pessoas
quarto duplo

até 4 pessoas
suite familiar

Com uma localização privilegiada, o Hotel Aveiro Center oferece todo o con-
forto e ambiente familiar que necessita. Nas proximidades, poderá apreciar 
os belos exemplares das casas Arte Nova e usufruir de um passeio nos tra-
dicionais barcos moliceiros. As principais atracões turísticas da cidade estão 
próximas, como é o caso do Museu de Arte Nova, o Museu da Cidade, a Pra-
ça do Peixe, a Sé Catedral e o Museu de Santa Joana. Para além disso, exis-
te uma excelente e variada oferta gastronómica, com vários restaurantes 
de peixe e carne. A cinco minutos a pé está o campus da Universidade de 
Aveiro, onde podemos encontrar a maior coleção de edifícios dos melhores 
arquitetos portugueses contemporâneos.

O programa inclui: 
 »Suite Familiar 170€/noite* (até 4pax)
 »Quarto Duplo (casal ou twin) 90€/noite* (pax extra 25€/noite)
 »Suite Familiar 190€/noite**  (até 4pax)
 »Quarto Duplo (casal ou twin) 110€/noite** (pax extra 25€/noite)
 »Estadia mínima 3 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

Família/Amigos 
1 noite* 1 noite**

200€€ 250€€
2 quartos 
comunicantes

2 quartos 
comunicantes

O Hotel das Salinas, localizado no centro histórico de Aveiro, é um dos ho-
téis mais charmosos da cidade dos canais. Com uma fachada típica avei-
rense, o edifício oferece as melhores vistas para o canal central da ria de 
Aveiro, onde se fazem passeios de barco moliceiro. O Hotel das Salinas dis-
põe de um total de 18 quartos – nove quartos duplos e nove estúdios twin, 
com kitchenette equipada com fogão, frigorífico e louça, ideais para quem 
procura estadias com autonomia e privacidade. O ambiente é tranquilo, 
harmonioso e inspirado na arte portuguesa. Ao longo dos três pisos encon-
tram-se poemas de Fernando Pessoa e pinturas de Amadeo de Souza-Car-
doso, Almada Negreiros, Paula Rêgo ou Vieira da Silva que convidam à re-
flexão. A decoração é minimalista, marcada por mobiliário funcional e cores 
neutras. Para descobrir o património, a arte, a natureza e a gastronomia da 
região de Aveiro, o Hotel das Salinas é o melhor ponto de partida.

O programa inclui: 
 »2 quartos comunicantes (casal standard + estúdio twin)
 »Estadia mínima 3 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 + Visitas às 
marinhas de sal
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Rua Eng. Adelino Amaro da Costa, 50
3700-214 Ovar
T (+351) 256 581 060
reservas@hotelmeialua.pt

reservas@hotelmeialua.pt
T (+351) 256 581 060
COD: SB2022
Validade: Todo ano de 2022

Reserva obrigatória . Sujeito a disponibilidade

Rua Visconde Seabra, 6 - São Lourenço do Bairro
3780-179 Anadia
T (+351) 231 528 168 
qsl@quinta-de-s-lourenco.pt

www.quinta-s-lourenco.pt | qsl@quinta-s-lourenco.pt
 T (+351) 231 528 168 | 917 500 926
COD: SB2022
Validade: abril, maio, setembro e outubro 2022

EN 327 - Km 20, S. Jacinto
3800-901 Aveiro
T (+351) 234 838 284
infosjacinto@orbitur.pt

infosjacinto@orbitur.pt
COD: TCP-PROMO2022-S.JACINTO
Validade: 10 junho a 31 julho e de 01 a 12 setembro 2022

Mediante reserva e disponibilidade

Rua do Parque de Campismo - Gafanha da Boa-Hora
3840-254 Vagos
T (+351) 234 797 526
infovagueira@orbitur.pt

infovagueira@orbitur.pt
COD: TCP-PROMO2022-VAGUEIRA
Validade: 01 abril a 31 julho e de 01 setembro  a 31 dezembro 2022

Mediante reserva e disponibilidade

AVEIRO

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

VAGOS

Parque de Campismo Orbitur 
Vagueira
www.orbitur.pt

Fique 3 noites, pague 2

2=3

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 minu-
tos do parque, a pé, ou na ria, mesmo em frente, a qual oferece ainda boas 
condições para a prática de desportos náuticos. A não perder, um passeio 
pelas dunas de S. Jacinto, especialmente para os amantes de caminhadas, 
e uma visita a Aveiro.

O programa inclui: 
 »Fique 3 noites e pague 2
 »Campismo, caravanismo, autocaravanismo ou alojamentos, mediante 
reserva e disponibilidade

Fique 3 noites, pague 2

2=3

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. Dispõe de uma bela piscina (aberta a 
partir de 09.04 até 09.10), bar e restaurante, de junho a setembro, e loja de 
conveniência todo o ano 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 es-
tas praias também muito procuradas por praticantes de surf e bodyboard. 
A não perder a Arte Xávega, a pesca tradicional da região e, em Vagos, re-
comenda-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
 »Campismo, caravanismo, autocaravanismo ou alojamentos, mediante 
reserva e disponibilidade

OVAR

Hotel Meia Lua ***

www.hotelmeialua.pt

ANADIA

Quinta de S. Lourenço Agroturismo

www.quinta-de-s-lourenco.pt

Ovar: Cidade de Encantos
1 noite 2 noites 3 noites

125€€ 225€€ 319€€
2 pessoas
quarto duplo

2 pessoas
quarto duplo

2 pessoas
quarto duplo

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. Brin-
damos os nossos hospedes com um Bar com esplanada aberta sempre que 
o bom tempo permita, com vista para a piscina. O nosso Restaurante apre-
senta uma ementa de comida tradicional de Ovar e Nacional. A Cidade de 
Ovar para além a maginfica Ria de Aveiro, atrai inumeros visitantes às suas 
praias, algumas delas ainda selvagens, a Vitamina da Alegria, o melhor Car-
naval do País, o maravilhoso Pão de Ló de Ovar e é riquíssima em turismo 
religioso.

O programa inclui: 
 »1 noite
 »2 pessoas
 »Quarto duplo
 »Pequeno-almoço buffet
 »Jantar no restaurante do Hotel, com bebidas incluidas
 »Utilização gratuita da piscina exterior (época balnear)
 »Oferta de Pão de Ló de Ovar no quarto no dia de chegada

QSL 2022
2 noites

-10%

A Casa da Quinta de S. Lourenço, situada em S. Lourenço do Bairro, Anadia, 
é uma construção dos finais do século XVIII integrada numa exploração 
agrícola, em pleno funcionamento, onde predomina a cultura da vinha ca-
racterística da Bairrada. 
Restaurada numa perspetiva de conservação e valorização do património 
arquitetónico e ambiental, conserva todas as características de uma casa 
senhorial, onde a sobriedade do antigo se alia ao conforto e exigência da 
vida moderna.
O Hóspede pode usufruir de passeios pela quinta, de agradáveis tarde no 
jardim e piscina ensolarada, de uma gastronomia saborosa tradicional ou 
de um pôr do sol no jardim ou no telheiro da casa a saborear os vinhos e 
espumantes da Quinta de S. Lourenço.

O programa inclui: 
 »Estadias de 2ª a 6ª feira
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Av. das Termas - Unhais da Serra
6215-674 Covilhã
T (+351) 707 919 533
centraldereservas@naturaimbhotels.com

www.h2otel.pt
COD: ALOJAMENTO_H2OTEL
Validade: Válido por um ano após a compra com exceção de épocas festivas. Sujeito 

a marcação prévia e a disponibilidade. O voucher de semana não é válido em pontes, 

feriados, vésperas de feriado e férias escolares.  Consulte condições de reserva

Alameda Pêro da Covilhã
6200-507 Covilhã
T (+351) 707 919 533
centraldereservas@naturaimbhotels.com

www.hotelpurala.pt
COD: SABORES_DA_MONTANHA
Validade: 03 janeiro a 15 dezembro 022 com exceção de épocas festivas

Sujeito a disponibilidade. Não acumulável com outras ofertas/promoções em vigor.

Serra da Esgalhada – Mata Municipal
6370-183 Fornos de Algodres
T (+351) 271 700 130
geral@termasdesaomiguel.com

https://termasdesaomiguel.com
geral@termasdesaomiguel.com
COD: OPF2022.GDTP
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2022 com exceção de épocas festivas

Rua das Covas, lote 34
6300-389 Guarda
T (+351) 707 919 533
centraldereservas@naturaimbhotels.com

www.hotellusitania.pt
COD: NATUR_SPA_WEEKEND
Validade: 03 janeiro a 15 dezembro 2022 com exceção de épocas festivas

Sujeito a disponibilidade. Não acumulável com outras ofertas/promoções em vigor.

FORNOS DE ALGODRES

Palace Hotel & SPA
Termas de S. Miguel ****
https://termasdesaomiguel.com

GUARDA

Hotel Lusitânia ****

www.hotellusitania.pt

Promocional / Romântico

-20% -10%
sobre valor 
tabela

sobre valor tabela 
em época alta

Localizado no sopé da Serra da Estrela, em Fornos de Algodres, o Palace 
Hotel & Spa – Termas de São Miguel disponibiliza-lhe Quartos com TV, ar 
condicionado, telefone e WIFI. Descubra no restaurante do Hotel, o prazer 
de novas sensações. Num ambiente informal e acolhedor poderá saborear 
pratos e sobremesas regionais que caracterizam a riqueza da região da Ser-
ra da Estrela.
Explorar esta região, passo-a-passo, rapidamente se tornará um prazer. É 
uma porta aberta ao fascínio, aos segredos da Montanha e da arqueologia, 
envolvidas numa paisagem pura de aromas intensos, onde o Queijo da Ser-
ra e Vinho do Dão são os principais protagonistas.
O Hotel dispõe de 4 salas e serviços para todo o tipo de eventos e Banque-
tes.

Natur SPA Weekend
desde

284€€

Situado a 2 km da autoestrada A25, este hotel despretensioso numa área 
residencial fica a 6 km do Museu da Guard e a 7 km do Castelo da Guarda 
e do Centro Histórico. O complexo possui 63 quartos com Wi-Fi grátis, TV 
por satélite, cofre e minibar. As suites incluem também sala de estar. A 
unidade dispõe de restaurante com pequeno-almoço buffet,  bar e uma 
mesa de bilhar, bem como piscina interior e exterior com acesso outras co-
modidades como um jardim, com Horta Biológica para a produção de pro-
dutos naturais e endógenos. O Hotel soma ainda estacionamento próprio, 
ginásio, campo de ténis e o Natura Clube & SPA , com saunas e gabinetes 
de massagem. 

O programa inclui: 
 »2 noites
 »2 pessoas
 »Quarto duplo
 »Pequeno-almoço
 »Jantar servido no restaurante (Menu Diário - bebidas não incluídas)
 »1 Massagem de Relaxamento Geral
 »1 lugar na garagem (mediante disponibilidade)

COVILHÃ

H2otel Congress 
& Medical SPA ****
www.h2otel.pt

COVILHÃ

Puralã WOOL Valley 
Hotel & SPA ****
www.hotelpurala.pt

Voucher alojamento
desde

220€€

Um eco-hotel certificado, vocacionado para uma estadia autêntica e orgâ-
nica e que integra o Mountain SPA Aquadome, um espaço inteiramente de-
dicado ao bem-estar e que oferece experiências relaxantes exclusivas, com 
o máximo de conforto e tranquilidade, alimentação saudável, meditação e 
nutrição. Inspirado na época áurea do termalismo mas com um enquadra-
mento holístico e contemporâneo, o Complexo H2otel/Aquadome oferece 
os exclusivos programas de Medical Spa alicerçados na filosofia H2-well-
ness onde se destaca a Gestão Integrada do Peso. 

O programa inclui: 
 »1 ou 2 noites durante a semana
 »1 ou 2 noites ao Fim de semana
 »Pequeno-almoço buffet, meia pensão ou pensão completa
 »2 pessoas
 »Quarto duplo
 »Livre acesso ao Aqualudic (piscinas aquecidas interior e exterior - uso 
obrigatório de touca - jacuzzis, hamman, saunas, banho turco e ginásio), 
roupão e chinelos para usufruir durante a estadia

Sabores da Montanha
desde

254€€

Totalmente renovado, o Hotel Puralã surge como um “portal”da história 
da Covilhã e do seu marco identitário - a indústria dos lanifícios. Situado na 
entrada principal da cidade da Covilhã, junto ao Hospital Universitário e à 
Faculdade de Ciências da Saúde, o Hotel usufrui de um design encantador, 
com 100 quartos e suites, restaurante com buffet diário, bar e salas poliva-
lentes. O complexo dispõe, ainda, do Natura Clube & SPA com piscina inte-
rior aquecida, jacuzzi, sauna e banho turco/hamman, ginásio, um campo 
de squash, gabinete de massagens e estética, que torna a unidade no local 
ideal para estadias de lazer ou profissionais, assim como reuniões, seminá-
rios, congressos e banquetes.

O programa inclui: 
 »2 noites + 2 pessoas + Pequeno-almoço + 1 refeição no restaurante (de 
acordo com a Sugestão do Chefe, incluíndo os vinhos DOC da região) 
+ Visita ao Museu do Azeite em Belmonte e ao Museu do Queijo (com 
degustação) + Visita à adega e à cave da Quinta dos Termos com 
explicação do processo, desde o cultivo da vinha até à produção dos 
vários tipos de vinhos (inclui Prova de vinhos) + Livre acesso ao Natura 
Clube & Spa
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Lugar do Rossio
6430-071 Longroiva
T (+351) 279 149 020
geral@hoteldelongroiva.com

geral@hoteldelongroiva.com
T (+351) 279 149 020
COD: LONG_QVA22
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2022 com exceção de épocas festivas e de 30 julho 

a 12 setembro 

Sujeito a disponibilidade

EN 324, Km 123
6324-011 Rapoula do Côa
T (+351) 271 580 002
geral@hoteldocro.com

geral@hoteldocro.com
T (+351) 271 580 002
COD: CRÓ_WELL22
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2022 com exceção de épocas festivas e de 30 julho 

a 12 setembro 

Sujeito a disponibilidade

Av. Frei Heitor Pinto, Bloco A
6201-909 Covilhã
T (+351) 707 919 533
centraldereservas@naturaimbhotels.com

www.sporthotel.pt
COD: ALOJAMENTO_SPORT_HOTEL
Validade: Válido por um ano após a compra com exceção de épocas festivas

Sujeito a marcação prévia e a disponibilidade

Av. 1º Maio
6290-541 Gouveia
T (+351) 238 491 010
gouveia@eurosol.pt

gouveia@eurosol.pt
T (+351) 238 491 010
COD: PRTCP22
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2022 com exceção de 01 agosto a 30 setembro e de 

27 dezembro 2022 a 1 janeiro 2023

COVILHÃ

Sport Hotel Gym & SPA ***

www.sporthotel.pt

GOUVEIA

Hotel Eurosol Gouveia ***

www.eurosol.pt

Voucher Alojamento
desde

65€€

Situado em pleno centro da Covilhã, este hotel informal fica a 2 minutos 
do Centro Histórico da Cidade, onde poderá subir e visitar a Serra da Estre-
la. O conceito Sport Hotel reside inteiramente no desporto, com principal 
destaque para o wallking & cycling. O SPA oferece um espaço de recupera-
ção muscular e massagens Relax & Repair, onde é reconhecido o apoio dos 
nossos GSA no Ginásio 24H, com o complemento de um pequeno-almoço 
altamente saudável e  adaptado a desportistas. Os 103 quartos com deco-
ração acolhedora incluem casa de banho privativa, Wi-Fi e TV por satélite. 
Suites igualmente disponíveis. Esta unidade, dispõe, ainda de um spa com 
sauna e banho turco, ginásio, cozinha e um salão de jogos descontraído. 
Estacionamento disponível.

O programa inclui: 
 »1 noite
 »2 pessoas
 »Quarto duplo
 »Pequeno-almoço buffet
 »Livre acesso ao Sport Academy com ginásio, hamman e sauna

Na 3ª noite

-50%
sobre melhor 
tarifa

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 flu-
viais, outros desportos,...
O Hotel Eurosol Gouveia, instalado em local privilegiado, proporciona-lhe 
um ambiente agradável e acolhedor. 

MEDA

Longroiva Hotel Rural 
& Termal SPA ****
www.hoteldelongroiva.com

SABUGAL

Cró Hotel Rural & Termal SPA ****

www.hoteldocro.com

Entre Longroiva e Quinta Vale d’Aldeia
2 noites

250€€
2 pessoas
quarto duplo

O Longroiva Hotel Rural é um local de charme onde ruralidade, inovação 
e bom gosto encontram uma simbiose perfeita. Situado a 10 minutos do 
duplo Património Mundial e num perímetro geológico de elevado interes-
se - Graben -, de onde emergem diversas fontes termais com propriedades 
diferentes (nascentes de águas purgativas, férreas e minerais), esta aldeia 
templária e todo o seu património edificado, cultural e lendário merecem 
ser (re)visitados... 

O programa inclui: 
 » 2 noites
 »2 pessoas
 »Quarto duplo
 »Pequeno-almoço no restaurante
 »Porto de Boas vindas
 »1 jantar para duas pessoas, bebidas n/ seleção incluídas
 »1 visita à Adega Quinta Vale d’Aldeia com prova de vinhos
 »Acesso à piscina exterior de água aquecida
 »wi-fi 
 »Estacionamento

Cró Wellness
2 noites

300€€
2 pessoas
quarto duplo

O Cró Hotel Rural & Termal Spa, localizado numa envolvente de paisagens 
naturais, por entre ruínas antigas, ribeiros e serranias, é um conceito inova-
dor de hotelaria em espaço rural, integrando simultaneamente um com-
plexo termal de referência a nível nacional.
Construído de raiz dispõe de 30 quartos, 26 duplos e 4 suites com varanda e 
banheira panorâmica. Com uma cozinha de autor com base no que é típico 
português, o hotel dispõe de um restaurante rico em luz natural onde é dis-
posto o Pequeno-almoço e serviço à carta ao almoço e ao jantar.

O programa inclui: 
 »3 dias, 2 noites
 »2 pessoas
 »Quarto duplo
 »Pequeno-almoço no restaurante
 »Acesso à piscina interior lúdica (1 hora por dia, por noite reservada)
 »1 jantar para duas pessoas, bebidas n/ seleção incluídas
 »Aerobanho 15’ OU Hidromassagem 15’ (1 por pessoa) + Massagem Cró 
geral 60’ (1 por pessoa)
 »Wi-fi
 »Estacionamento
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Caminho das Regadas, 1 - Folgosinho
6290-081 Gouveia
T (+351) 238 249 925
info@newlifeportugal.com

info@newlifeportugal
COD: OFERTA TP / BTL 2022
Validade: 01 abril e 31 dezembro 2022

Sujeito a disponibilidade

Rua do Relógio, 2
6440-031 Castelo Rodrigo
T (+351) 969 774 085
geral@casadaamendoeira.pt

geral@casadaamendoeira.pt
T (+351) 969 774 085
COD: SB2022
Validade: 01 abril a 31 dezembro 022 com exceção de 01 julho a 15 setembro e 24, 

25 e 31 dezembro. Sujeito a disponibilidade

GOUVEIA

New Life Portugal Casa de Campo

https://newlifeportugal.com/

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Casa da Amendoeira Casa de Campo

www.casadaamendoeira.pt

Rest & Rejuvenate Path
6 noites

1005€€
1 pessoa
quarto individual

Somos um centro de retiro de wellness e de mindfullness, e oferecemos 
uma rara combinação de meditação, yoga, aconselhamento, treino, fit-
ness, natureza, e vida comunitária consciente na Serra da Estrela.
À procura de um lugar tranquilo para fazer uma pausa relaxante? Sempre 
se perguntou como seria viver numa comunidade mindful? Ou talvez tenha 
apenas um curto período de tempo, mas gostaria ainda assim de beneficiar 
do que o nosso retiro de bem-estar tem para oferecer? No nosso Rest & Re-
juvenate Path, terá muito tempo para relaxar ao mesmo tempo que pode 
participar activamente na comunidade. Juntos, criaremos o plano perfeito 
para que possa ter uma ideia da new Life e da Serra da Estrela. Sairá da 
New Life com uma sensação de frescura - e a perguntar-se quando poderá 
voltar para outra visita!

O programa inclui: 
 »Reserva mínima de 6 dias + Quarto individual com casa de banho 
privativa + 1 sessão de massagem de 90 minutos por semana + 1 
workshop semanal comunitária baseada em temas de construção 
de resiliência + Aulas de yoga de grupo, qigong e meditação + Acesso 
ilimitado às instalações na montanha, incluindo piscina aquecida, 
sauna, e ginásio + 3 refeições saudáveis por dia + Passeios em grupo e 
atividades ao ar livre + Flexibilidade e opções personalizáveis

Oferta especial
2 noites 2 noites

153€€ 229,5€€
quarto 
Bossa Nova

quarto 
Bossa Nova

No coração da aldeia histórica Castelo Rodrigo, no interior da muralha, so-
mos surpreendidos pela agradável recuperação desta habitação tradicio-
nal, perfeitamente enquadrada na magnificência do património envolven-
te.
De exterior singelo, em materiais típicos da região, o granito e o xisto, obe-
decendo à arquitetura tradicional, apresenta-nos um interior de excelente 
construção, proporcionador de uma agradável estadia em ambiente mo-
derno e acolhedor. “Faça desta, a sua casa”

O programa inclui: 
 »Quarto Blues
 »2 noites 176,40€ | 3 noites 264,60€
 »Quarto Fado 
2 noites 171€ | 3 noites 256,50€
 »Quarto Flamenco  
2 noites 162€ | 3 noites 243€
 »Quarto Bossa Nova 
2 noites 153€ | 3 noites 229,50€
 »Pequeno-almoço

Sítio do Serrado s/n
6250-111 Caria
T (+351) 912 709 457 | 275 471 329
p.castelo.proenca@gmail.com

info@kazasdoserado.com | T (+351) 912 709 457
COD: TCP_PROMO2022
Validade: 01 abril a 30 dezembro 2022 com exceção de 2ª feiras e épocas festivas. 

Reservas efetuadas sob consulta e mediante disponibilidade, antecedência mínima 

de 7 dias. Sujeito a disponibilidade, não acumulável com outras promoções ou 

descontos em vigor

Av. 1º de Maio, 16
6270-479 Seia
T (+351) 238 310 100
camelo@eurosol.pt

camelo@eurosol.pt
T (+351) 238 310 100
COD: PRTCP22
Validade: 01 abril a 31 dezembro 2022 com exceção de 01 agosto a 30 setembro e de 

27 dezembro 2022 a 1 janeiro 2023

SEIA

Hotel Eurosol Seia Camelo ***

www.eurosol.pt

BELMONTE

Kazas do SeRado Agroturismo

Na 3ª noite

-50%
sobre melhor 
tarifa

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 lon-
go de todo o ano. Encontra, para si, programas relacionados com: turismo 
natureza, passeios pedestres, BTT, birdwatching, praias fluviais, outros des-
portos,...
O Hotel Eurosol Seia-Camelo completa a sua visita com conforto e uma 
gastronomia única.

Escapadinha na Rota do Queijo & Cereja
2 noites

150€€
2 pessoas
quarto duplo

As Kazas do SeRado são um tranquilo Turismo Rural. Dispõe de sala de es-
tar com televisão, sala de refeições com lareira, kitchenette, wi-fi em toda 
a unidade. Dispõe de 3 quartos duplos sendo 1 adaptado a mobilidade re-
duzida),  equipados com AC, mini-bar, TV Satélite, WC  c/ cabine de duche, 
secador de cabelo e toalhas. Somos Pet-Friendly (sob consulta), dispomos 
de parque de estacionamento privado. Sentirão paz e tranquilidade ao ouvir 
o chilrear das aves e contemplar do céu noturno no Deck. Encontram-nos a 
1km do Caminho de Santiago, na Vila de Caria vão descobrir um património 
ainda por divulgar, a visita à Casa da Torre, a Casa Etnográfica, a Casa da 
Roda. Degustar da Gastronomia da região, visitar aldeias históricas de Bel-
monte e os seus Museus, Sortelha, Monsanto, Castelo Novo e Piodão, visitar 
a cidade da Covilhã e da Guarda, o Parque Natural da Serra da Estrela  e as 
praias fluviais.

O programa inclui: 
 »2 Noites + Quarto duplo standard + Visita ao Museu do Queijo em 
Peraboa com degustação de Queijos e Vinho + Visita ao Centro 
Interpretativo da Cereja no Ferro com degustação de doces + 
Tratamento VIP – Bolinhos locais e Fruta da época + Roupão e chinelos + 
Wi-Fi grátis em toda a unidade + Parque de Estacionamento Privativo
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Chão do Rio - R. da Calçada Romana - Travancinha
6270-601 Seia
T (+351) 919 523 269
chao.do.rio@chaodorio.pt

www.chaodorio.pt
COD: SHORTBCENTRO
Validade: abril a junho 2022

Rua do Coreto, 10 - Sabugueiro
6270-151 Seia
T (+351) 969 557 819
sambucasasabugueiro@gmail.com

sambucasasabugueiro@gmail.com
COD: SB2022
Validade: 01 a 07 abril, de 19 abril a 08 junho e de 19 a 30 setembro 2022

Sujeito a disponibilidade

SEIA

Chão do Rio Casa de Campo

www.chaodorio.pt

SEIA

Sambuc’asa Casa de Campo

https://sambucasaserradaestrela.negocio.site/

Short breaks
2 ou mais noites

-10%
sobre tarifa base

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

Relaxe e aproveite a Estrela!
1 noite 2 noites 3 noites

170€€ 316€€ 429€€
casa com 
3 quartos

casa com 
3 quartos

casa com 
3 quartos

A Sambuc’asa é, uma casa em pedra, à semelhança, de muitas outras ca-
sas do Sabugueiro. Esta foi construída por um antepassado familiar, reco-
nhecido e prestigiado transumante da rota da Idanha para o Sabugueiro. 
Os trabalhos de restauro foram pautados pelo reaproveitamento/reutiliza-
ção máximos dos materiais originais. A Sambuc’asa pretende homenagear 
a atividade pastorícia desta família em particular e a todos os que ainda 
hoje mantêm viva esta atividade, cujo ex-libris é tão apreciado – o queijo 
Serra da Estrela. A designação da casa, Sambuc’asa, baseia-se no nome 
científico da planta sabugueiro, sambucus nigra, associado à “asa” que de-
corre do hobby da observação de aves e que está presente na casa, através 
da identificação dos cinco quartos com nomes e fotos de aves que se ob-
servam no Sabugueiro.

O programa inclui: 
 »1, 2 ou 3 noites
 »Casa 3 quartos
 »Pequeno-almoço

Travessa do Pelourinho - Vilar Maior
6320-601 Sabugal
T (+351) 271 648 027 | 965 471 679
casavillarmayor@turispedros.pt

casavillarmayor@turispedros.pt
T (+351) 965 471 679 | 271 647 028
COD: TCP_PROMO2022_BAVM / BA_SBE_CRO / ESCHIST_RR / 
COASELVAGEM
Validade: todo o ano com exceção de épocas festivas

Sujeito a disponibilidade

Quinta da Várzea - Vila Soeiro do Chão
6370-411 Fornos de Algodres
T (+351) 966 124 645 
cdavarzea@gmail.com

T (+351) 935 447 568
COD: 
Validade: todo o ano 2022 de 2ªfeira a 5ªfeira com excepção de feriados, Natal, Fim 

de Ano, Carnaval, Páscoa e os meses de junho, julho, agosto e setembro

FORNOS DE ALGODRES

Casa da Várzea Casa de Campo

www.varzeadoscastro.pt

SABUGAL

Casa Villar Mayor Casa de Campo

www.turispedros.pt

Promoção Centro 

2=3

Uma varanda de ruralidade virada para a Serra da Estrela

História e Natureza em Harmonia
2 noites

180€€
2 pessoas + 
visitas guiadas

Na antiga vila medieval Vilar Maior encontra a Casa Villar Mayor, em zona 
sossegada, perto do Pelourinho. Recebemos os nossos clientes em ambien-
te familiar, de proximidade, com autenticidade e partilha de experiências, 
saberes e sabores tradicionais da região, privilegiando o respeito pela natu-
reza, princípios da sustentabilidade e do turismo responsável.
O programa inclui: 

 »2 noites + Pequeno-almoço + Visitas guiadas 
 »Programa TCP_promo2022_BAVM 180€ / 2 pessoas 
Visita Beir’Aja, na área Rewilding e Vila Medieval Vilar Maior +  picnic
 »Programa TCP_promo2022_BA_SBE_CRO 270€ / 2 pessoas 
Visita na área Rewilding e Vila Medieval Vilar Maior + picnic + programa 
saúde e bem estar nas Termas do Cró
 »Programa TCP_promo2022_EscHist_RR 200€ / 2 pessoas 
Picnic + visita a Vilar Maior ou Sortelha pela Rotas e Raizes
 »Programa TCP_promo2022_CoaSelvagem 310€ 
Dia 1 visita Solar S. João em Almeida + alojamento na Casa Villar 
Mayor Dia 2 visita com WildLife Portugal na área Rewilding + picnic + 
alojamento na Casa da Cisterna Dia 3 visita com Ambieduca Gravuras 
Rupestres ou Reserva Faia Brava
 »Refeições opcionais 15€ / pessoa
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Rua Chão de Mestre, 4 
3500-103 Viseu
T (+351) 232 439 290
palaciodosmelos@montebelohotels.com

www.montebelohotels.com
COD: CAMP-SHORTMONTEBELO
Validade: 01 março a 28 dezembro 2022 com exceção de programas Best of 

Montebelo, e épocas festivas. Durante os meses de julho, agosto e setembro, o 

desconto concedido por este voucher apenas incide sobre o valor de uma noite de 

estadia

Av. Alberto Sampaio, 1
3510-030 Viseu
T (+351) 232 423 432 | 934 782 328
reservas@avenidaboutiquehotel.pt

reservas@avenidaboutiquehotel.pt
T (+351) 232 423 432 | 934 782 328
COD: SB2022
Validade: 01 abril 202om exceção de épocas festivas, Fim de Ano e feriados. Oferta 

não-reembolsávél e não modificavél, sujeita a disponibilidade e pré-pagamento.

Não acumulável e válida apenas para reservas novas e diretas.

Rua do Balneário, Termas do Carvalhal
3600-398 Mamouros - Castro Daire
T (+351) 232 319 190
geral@hotelasturias.pt

www.hotelasturias.pt
geral@hotelasturias.pt
COD: SB2022
Validade: 01 abril a 29 dezembro 2022 com exceção de época alta e datas festivas

Urbanização Quinta do Bosque
3510-020 Viseu
T (+351) 232 420 000
montebeloviseu@montebelohotels.com

www.montebelohotels.com
COD: CAMP-SHORTMONTEBELO
Validade: 01 abril a 28 dezembro 2022 com exceção de programas Best of Montebelo, 

e épocas festivas. Durante os meses de julho, agosto e setembro, o desconto 

concedido por este voucher apenas incide sobre o valor de uma noite de estadia

VISEU

Avenida Boutique Hotel ****

www.avenidaboutiquehotel.pt

VISEU

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

-15%
sobre tarifa 
balcão

O Avenida Boutique Hotel, uma referência na cidade pela sua longevidade 
e história. Está localizado na praça mais central de Viseu (Rossio). Recen-
temente 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 privati-
va, secador de cabelo e frigobar.

O programa inclui: 
 »Reservas com 30 dias de antecedência

-20% -10%
adesão The best 
Rewards

sobre melhor 
tarifa do site

O Montebelo Palácio dos Melos Viseu Historic Hotel resulta da reabilitação 
arquitetónica de um emblemático edifício, mantendo a traça histórica ori-
ginal 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
 »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 - 15 minutos do 
hotel)
 »10% de desconto em restaurantes, entretenimento e lazer

VISEU

Montebelo Viseu  
Congress Hotel *****
www.montebelohotels.com

CASTRO DAIRE

Palace Hotel & SPA Astúrias ****

www.hotelasturias.pt

-20% -10%
adesão The best 
Rewards

sobre melhor 
tarifa do site

Situado numa das zonas mais nobres da cidade de Viseu e muito próximo 
do centro histórico, o Montebelo Viseu Congress Hotel possui uma envol-
vente 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 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

Fim de Semana em Família

-20%
sobre preço 
tabela

O Palace Hotel Asturias, 4 estrelas, fica localizado nas Termas do Carvalhal 
– Castro Daire, no distrito de Viseu, dispõe de alojamento em quartos e sui-
tes espaçosas , com uma decoração moderna, desenhada com os equipa-
mentos mais confortáveis, tornando-se assim um Hotel recomendado para 
famílias, casais e grupos.
No AQUA CENTER, pode encontrar um Spa com piscina dinâmica e dezenas 
de experiências de saúde e bem estar adequadas para diferentes idades. 
No balneário das Termas do Carvalhal, situada a 300 metros do Hotel, pode 
ainda encontrar diversos programas e tratamentos termais. No Restauran-
te Regional do hotel prova-se uma seleção de pratos tradicionais, regionais 
e vinhos da região que proporcionam uma gratificante experiência gastro-
nómica em doses generosas. Com serviço à carta ou em Buffet, dispõe de 
salas de jantar independentes e espaços exclusivos para eventos e festas.
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Mais informações em https://turismodocentro.pt

Urbanização da Misericórdia, Cabanões
3500-322 Viseu
T (+351) 232 469 200
hotelprincipeperfeito@montebelohotels.com

www.montebelohotels.com
COD: CAMP-SHORTMONTEBELO
Validade: 01 março a 28 dezembro 2022 com exceção de programas Best of 

Montebelo, e épocas festivas. Durante os meses de julho, agosto e setembro, o 

desconto concedido por este voucher apenas incide sobre o valor de uma noite de 

estadia

Pousada de Viseu, Rua do Hospital
3500-161 Viseu 
T (+351) 210 407 610 | 927 422 240
recepcao.viseu@pestana.com 

www.pousadas.pt
COD: SB2022
Validade: até dezembro 2022

Estrada da Lameira - Cruzamento com a Variante - Várzea
3660-688 Termas de São Pedro do Sul
T (+351) 232 319 190
hotel@hotelmonterio.com.pt

www.hotelmonterio.com.pt
hotel@hotelmonterio.com.pt
COD: OPF2022.GDTP
Validade: 01 abril a 29 dezembro 2022 com exceção de de épocas festivas

Quinta do Soito - Tibalde
3530-071 Fornos de Maceira Dão
T (+351) 232 416 453 | 963 034 140 | 919 185 700
winetourism@soitowines.com

winetourism@soitowines.com
COD: TCP_PROMO2022
Validade: 0 abril a 27dezembro 2022 com exceção de setembro e outubro.

Sujeito a disponibilidade. Não é válida com outras promoções ou condições especiais. 

Promoção sujeita a alterações sem aviso prévio. 

SÃO PEDRO DO SUL

Palace Hotel & SPA Monte Rio ****

www.hotelmonterio.com.pt

MANGUALDE

Quinta do Soito | Soito Wines 
Agroturismo

www.soitowines.com

Fim de Semana Família / Romântico
2 noites 1 noite

-20% -10%
sobre preço 
tabela

sobre preço 
época alta

Encontre a tranquilidade da vida
Situado em São Pedro do Sul,  o Hotel Palace Hotel & Spa Monte Rio possui 
comodidades modernas e acolhedoras, para usufruir de uma estadia em 
pleno. Ideal para casais, famílias e grupos.
O hotel dispõe de 87 quartos twin, 23 quartos duplos, com possibilidade de 
cama extra e 7 suites. Dispõe ainda de 3 apartamentos decorados com re-
quinte e equipados com telefone, ar condicionado, TV, facilidades para pes-
soas com mobilidade condicionada, serviço expresso de check-in/check-
-out, cofre e insonorização em todos os quartos.
O Hotel dispõe de piscina exterior, Piscina dinâmica interior e Serviços de 
SPA com uma diversificada oferta de massagens. (mais informação na 
página de SPA). Disponibiliza um restaurante e salas para organização de 
eventos.
O Palace Hotel & Spa Monte Rio disponibiliza gratuitamente o transporte, do 
Hotel para o Balneário e do Balneário para o Hotel aos seus Aquistas.

O programa inclui: 
 »Fim de Semana em Família 
2 noites
 »Programa Romântico 
1 Noite

Casa Touriga
2 noites

-10%
sobre o preço 
tabela

Visite a nossa propriedade, passeie por entre as linhas da vinha, aconche-
gue-se nos magníficos recantos que a bela Quinta do Soito tem para lhe 
oferecer. Lá do alto, deslumbre-se com as magníficas vistas sobre as vinhas 
do Dão e descubra as Serras da Estrela e de Montemuro. Ao fundo, desven-
de a adega da Soito Wines e, lentamente, aproxime-se. Aí chegado fique a 
conhecer todo o processo de vinificação numa surpreendente visita, com o 
apoio de um guia e de técnicos responsáveis. No final surpreenda-se com 
uma prova comentada e pernoite na Casa da Touriga, um aconchegante 
abrigo ideal para a família / grupo.

O programa inclui: 
 »2 noites na Casa da Touriga (2 suites, 1 sala de estar e 1 cozinha)
 »Estadia para 4 adultos
 »Pequeno-almoço servido na Casa
 »Visita guiada à Quinta e adega
 »Prova de vinhos para todos os adultos (no 1º dia de estadia)
 »Honesty bar
 »Utilização de outros espaços (piscina exterior e ou sala de 
entretenimento, consoante a época do ano)
 »Possibilidade de acomodar até 2 crianças 25€/noite/cama

VISEU

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

VISEU

Pestana Pousada de Viseu & 
Charming SPA ****
www.pousadas.pt

-20% -10%
adesão The best 
Rewards

sobre melhor 
tarifa do site

A 5 minutos do centro histórico de Viseu, o renovado Montebelo Príncipe 
Perfeito é o ponto de partida para descobrir o centro de Portugal. Com a 
frescura dos seus elegantes jardins agora refletida na decoração interior, 
este hotel tem uma atmosfera agradável e tranquila, primando pelos tons 
de verde. Com vista para as paisagens dos parques naturais da Serra da Es-
trela e do Caramulo, a nova piscina exterior do hotel adiciona tranquilida-
de aos jardins e espaços verdes envolventes, tornando a sua estadia mais 
completa com refrescantes mergulhos e banhos de sol.

O programa inclui: 
 »Alojamento
 »Pequeno-almoço
 »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

Experiência Gastronómica
noites

-50%
refeição de 
crianças

A Pousada de Viseu está situada no centro de Portugal, na cidade de Viseu, 
considerada a melhor cidade para viver em Portugal. Está edificada no anti-
go Hospital de São Teotónio, um dos hospitais mais antigos da cidade, cuja 
abertura ocorreu em 1842, com vistas para a parte antiga da cidade. Este 
antigo hospital foi totalmente reconstruído e adaptado pelo arquiteto Gon-
çalo Byrne em 2009, sendo um marco na paisagem do centro urbano mais 
tranquilo de Portugal. Dispõe ainda de um restaurante, um bar, uma sala 
de vinhos muito original, um cigar lounge e salas de conferência. Os quar-
tos são espaçosos com varandas com vistas panorâmicas sobre a cidade e 
internet wi-fi gratuita.
Durante a sua estadia poderá usufruir do SPA, onde poderá marcar massa-
gens e tratamentos ou utilizar a piscina exterior.

O programa inclui: 
 »Alojamento
 »Crianças dos 3 aos 12 anos
 »Pequeno-almoço
 »1 Refeição - Almoço ou jantar
 »Desde € 89
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Mais informações em https://turismodocentro.pt

Rua Principal, 11 - Mundão - Nespereira
3505-571 Viseu
T (+351) 934 469 839
anitacabralalmeida@sapo.pt

anitacabralalmeida@sapo.pt
T (+351) 934 469 839
COD: PROMO2022
Validade: maio e junho 2022

Rua do Cano, 8
3570-192 Sequeiros - Aguiar da Beira
T (+351) 967 075 095
reservas@casasdesequeiros.pt

reservas@casasdesequeiros.pt
T (+351) 967 075 095
COD: SB2022
Validade: todo o ano 2022 com exceção de agosto, feriados, Páscoa, Natal e fim de 

ano

Rua Poça do Ribeiro, 54 - Vila Seca
3600-563 Vila Seca - Castro Daire
T (+351) 934 238 596
fernandesluzcarolina@gmail.com

COD: 
Validade: 01 a 30 junho 

Sujeito a disponibilidade e aviso prévio

Largo do Eirô, Contenças de Baixo
3530-344 Santiago de Cassurrães - Mangualde
T (+351) 962 870 856
info@casasdaldeia.com

info@casasdaldeia.com
T (+351) 962 870 856
COD: CASASBREAKS_2022
Validade: todo o ano 2022 com exceção de verão e épocas festivas

CASTRO DAIRE

Casa Carolina Casa de Campo

www.turismoruralcasacarolina.blogspot.com

MANGUALDE

Casas D’Aldeia Casa de Campo

www.casasdaldeia.com

TCP Promo 2022
1 noite

60€
2 pessoas
quarto duplo

Com comodidades para churrascos e um terraço, a Casa Carolina está loca-
lizada em Vila Seca, na Região Centro. Viseu encontra-se a 42 km. O acesso 
Wi-Fi é gratuito em todas as áreas da propriedade.
Algumas unidades têm uma área de refeições e/ou um pátio. Também há 
uma cozinha equipada com uma máquina de lavar louça, um forno, um mi-
cro-ondas, uma máquina de café e uma chaleira. Cada unidade tem uma 
casa de banho privativa com uma banheira e um bidé. São providenciadas 
toalhas.
A Casa Carolina situa-se a 75 km de Vila Real e a 39 km das Termas de São 
Pedro do Sul. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto do Porto, a 165 km 
da propriedade.

O programa inclui: 
 »2 noites
 »2 pessoas

1 noite 1 noite

60€ 160€
2 pessoas
Casa do Pátio T1

6 pessoas
Casa Eirô T3

Conforto e tranquilidade numa aldeia com vistas para a Serra da Estrela. 
Duas Casas de Campo, completamente equipadas e mobiladas, nas tipolo-
gias de T1 (Casas do Pátio, R/chão) e T3 (Casas do Eirô, 1º andar).  As Casas 
dispõem de Wi Fi gratuito. Ambas estão equipadas com aquecimento cen-
tral, lareira, kitchenette com todos os electrodomésticos e utensílios. Todos 
os quartos têm TV e WC. Localizadas numa aldeia entre a Serra e a Cidade, 
próximas da Praia Artificial de Mangualde , a 7km ou do Parque Natural da 
Serra da Estrela, a 18 km. A cidade de Viseu fica a 24 km e o Aeroporto In-
ternacional do Porto está a 160 km.

O programa inclui: 
 »Mínimo 2 noites
 »Casa do Pátio desde 60€/noite/2 pessoas
 »Casa do Eirô desde 160€/noite/6 pessoas
 »Pessoas extra 15€/noite
 »Sobre estes preços de balcão tem um desconto de 10%.  

VISEU

Casa de Nespereira Agroturismo

AGUIAR DA BEIRA

Casas de Sequeiros Casa de Campo

www.casasdesequeiros.pt

Promo 2022
2 noites

120€
pessoa /
quarto duplo

A Casa de Nespereira, situada em plena Beira Alta, a 5 km da cidade de 
Viseu, é assinalada pelo seu nobre cruzeiro com a inscrição Anno Domini 
MDCCXXXXV. Esta unidade de agroturismo é dotada de 7 quartos com wc 
privativos, um dos quais está preparado para pessoas com incapacidade, 
sala de estar, biblioteca, sala de jogos, sala de jantar e sala multiusos. A sua 
envolvência consiste num pátio interior tipicamente beirão e jardins com 
grandes relvados, cameleiras seculares e árvores de grande porte, uma 
grande eira em granito com canastro e alpendre tipicos da beira. 

O programa inclui: 
 »2 noites
 »Pequeno-almoço
 »Passeios pedestres

Refúgio no Campo
1 noite

25€
1 pessoa 

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 unida-
de. 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
 »1 pessoa
 »Pequeno-almoço
 »Acesso à piscina
 »Acesso a bicicletas
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Mais informações em https://turismodocentro.pt

Lugar de Nespereira
3680-163 Oliveira de Frades
T (+351) 232 771 514
info@casamuseu.com

info@casamuseu.com
T (+351) 232 771 514
COD: CASAAIDOSANTO_PROMO2022
Validade: abril a dezembro 2022 com exceção de épocas festivas e feriados, julho e 

agosto

Rua do Mosteiro, 44
3660-280 São Cristóvão de Lafões - São Pedro do Sul
T (+351) 932 638 154
reservas@mosteirosaocristovao.com

reservas@mosteirosaocristovao.com
T (+351) 932 638 154
COD: MSCL_1,2,3
Validade: 11 abril a 30 junho e de 1 setembro a 5 outubro com exceção de 

festividades/eventos. Sujeito a disponibilidade

Rua Telles Loureiro
3670-251 Vouzela
T (+351) 232 771 514
info@casadasameias.pt

info@casadasameias.pt
T (+351) 232 771 514
COD: CASAAMEIAS_PROMO2022
Validade: de abril a dezembro 2022 com exceção de épocas festivas e feriados, julho 

e agosto

Rua Cabo da Torre
3670-152 Vilharigues - Vouzela
T (+351) 232 778 170 | 962 027 703 | 961 528 581
momentosdopassado@gmail.com

momentosdopassado@gmail.com
T (+351) 232 778 170 | 962 027 703 | 961 528 581
COD: SB2022
Validade: até 30 junho 2022

VOUZELA

Casa das Ameias Turismo de Habitação

www.casamuseu.com

VOUZELA

Paço de Vilharigues Turismo de Habitação

2 noites

230€
1 pessoa

Casa quinhentista no centro de Vouzela, com decoração vintage e betão 
branco. No interior existe o Museu do Pastel de Vouzela e o Museu das Por-
tas, uma cozinha temática e a Capela de São João Baptista. No exterior tem 
o piscina panorâmica com vista para as Montanhas Mágicas.

O programa inclui: 
 »Recepção no Museu do Pastel de Vouzela com Degustação do Pastel e 
Vinho de Lafões
 »2 noites
 »Pequeno-almoço personalizado servido na adega Fernando Pessoa
 »Jantar Especial com receita da Carta Gastronómica da Região de Lafões - 
Rota do Pastel de Vouzela

-10%
sobre preço 
tabela

O Paço de Vilharigues é um pequeno Solar do séc. XVII, junto à torre de Vi-
lharigues, recuperado respeitando a traça antiga e introduzindo novas so-
luções arquitetónicas que o adaptaram às comodidades dos dias de hoje. 
É constituído por 9 quartos, todos com WC, ar condicionado, TV (fibra ótica), 
Internet, 3 salas de estar, salão de jogos, bar e biblioteca.

OLIVEIRA DE FRADES

Casa Aido Santo Casa de Campo

www.casamuseu.com

SÃO PEDRO DO SUL

Mosteiro de São Cristóvão  
de Lafões Turismo de Habitação
www.mosteirosaocristovao.com

Respirar ar puro, Sentir a natureza
2 noites

145€
1 pessoa
quarto duplo

A Casa Aido Santo é uma casa rural, de finais do século XVII, tipicamente 
beirã, formada por dois pisos em torno dum pátio. Na sua origem esteve 
ligada a uma ordem religiosa, e insere-se numa zona de actividades agríco-
las, que foi determinante para a vida das pessoas que aqui viveram.
Ao aspecto maciço e fechado, corresponde um espaço interior cheio de re-
cantos e pormenores que se vão descobrindo. Aprecia-se na casa a ligação 
que esta teve à vida agrícola, com as pias de granito, utensílios de trabalho 
no campo, o fole ferreiro, o tear, o carro de bois, a debulhadora de milho e 
tantos outros pormenores.O interior da casa está ricamente decorada com 
móveis do século XVIII e XIX, telas, arte sacra e peças de faiança portu-
guesa.

O programa inclui: 
 »2 noites
 »Pequeno-almoço
 »Jantar restaurante típico bebidas não incluídas
 »Visita à Anta de Antelas
 »Caminhada na Ecopista do Vale do Vouga

Venha.Descanse.Fique…
1 noite 2 noites 3 noites

-5% -10% -20%
2 pessoas
quarto duplo

2 pessoas
quarto duplo

2 pessoas
quarto duplo

Um antigo mosteiro cisterciense do final do sec. XVII, que se encontrava 
em ruínas, foi reconstruído procurando-se manter ao máximo a arquitetu-
ra original, destacando-se a dignidade e a austeridade que eram a marca 
dos monges brancos que aqui viviam. Os edifícios que circundam o pátio 
de entrada foram adaptados a Quartos, e uma Casa e Sala de Estar/peque-
nos-almoços. 
No alojamento existe uma piscina exterior com uma bela vista dos montes 
circundantes. Dia e noite ouve-se a água a correr, as noites são estreladís-
simas, o ar puro.
A partir daqui fazem-se passeios fantásticos pelas extraordinárias Serras da 
Freita e da Arada, pelas cidades e aldeias históricas, e, sempre acompanha-
dos da nossa gastronomia ímpar.

O programa inclui: 
 »1, 2 ou 3 noites
 »2 pessoas
 »Quarto duplo
 »Pequeno-almoço
 »Visita guiada ao Mosteiro
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FAÇA AQUI O PLANO DA SUA VIAGEM

Os programas, escapadinhas e promoções aqui apresentados são da responsabilidade das unidades hoteleiras promotoras e não dispensam confirmação 
das condições junto das mesmas.
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Rua João Mendonça, 8

3800-200 Aveiro

T +351 234 420 760

geral@turismodocentro.pt

www.turismodocentro.pt

Siga-nos

Cofinanciado por:


