
PROGRAMA DE 2 NOITES COM PASSEIO DE JIPE PELOS PANORAMAS DA SERRA DA ESTRELA, ALDEIAS 
HISTÓRICAS E ALDEIAS DE MONTANHA, DESDE 780€ PARA 2 PESSOAS.

Há viagens que nos marcam para a vida inteira. Que ficam nas memórias como retratos panorâmicos feitos de natureza, 
com vistas inesquecíveis e experiências de outros tempos.

O Programa Especial de 2 noites com passeio panorâmico guiado feito de jipe pelas paisagens da Serra da Estrela, 
Aldeias Históricas e Aldeias de Montanha, leva-nos numa viagem contemplativa pelas vistas mais arrebatadoras da 
montanha.

O passeio é feito em cumeadas da Serra e tem uma perspectiva aérea da paisagem, com os horizontes rasgados e uma 
vista 360º sobre a extenso cenário da nossa montanha mais icónica.

Uma experiência deslumbrante pela descoberta da natureza em estado bruto, repleta de pontos atrativos à sua 
observação. Das paisagens graníticas quase inóspitas aos lugares que transbordam biodiversidade; dos miradouros 
panorâmicos aos lugares secretos dotados de uma beleza quase mística e inquietante; das eiras ancestrais aos casarios 
de xisto e granito das Aldeias; dos carvalhos monumentais da Capela de São Lourenço à imponência do castelo 
medieval de Linhares da Beira; praias fluviais, lagoas, ribeiras que correm geladas sobre o chão de pedra, e contacto 
com a hospitalidade das gentes da montanha…as suas memórias e os seus saberes.

Inclui ainda um picnic por pessoa e muitas outras histórias.

Nº DE NOITES EM QUARTO DUPLO: 2

Quarto Duplo com Varanda e Vista Montanha: 780€
Quarto Duplo com Vista Montanha: 800€
Quarto Duplo Superior: 800€
Júnior Suite: 870€
Suite: 960€

O QUE ESTÁ INCLUÍDO: 

•  2 Noites de Alojamento em quarto duplo;
•  Passeio panorâmico de jipe pelos Panoramas da Serra, Aldeias Históricas e Aldeias de Montanha;
•  1 Picnic Cesta para 2 pessoas;
•  1 Jantar para 2 pessoas;
•  Lanche buffet;
•  Pequeno almoço;
•  Acesso livre à piscina interior aquecida;
•  Estacionamento gratuito e carregador elétrico.

CONVIDAMO-LO TAMBÉM A…

•  Visitar a Burel Factory, fábrica de lanífícios ancestral propriedade do hotel
•  Fazer o nosso passeio pedestre panorâmico guiado, feito diariamente

CONDIÇÕES DE RESERVA E DE CANCELAMENTO:
A garantia da reserva é feita após pagamento de 50% do valor do programa no ato da reserva, através de um cartão de crédito válido. A partir do 7º dia anterior à data de check-in 
o hotel cobrará o restante valor do programa no cartão de crédito. A reserva poderá ser alterada ou cancelada, de forma gratuita, até aos 7 dias anteriores à data da chegada. Se o 
cancelamento ou a alteração da reserva ocorrer nos 7 dias anteriores à data da chegada (máximo até às 15h00, hora local), no caso de não comparência (“no show”) ou no caso de 
cancelamento durante a estadia será cobrado o valor total do programa. Este programa não é válido para as seguintes épocas especiais: 1 a 16 de Janeiro, 24 de Fevereiro a 1 de 
Março, 14 a 17 de Abril, 17 a 31 de Dezembro. Não acumulável com outras promoções.

RESERVAS
booking@casadaspenhasdouradas.pt
(+351) 275981045 | (+351) 963384026

www.casadaspenhasdouradas.pt
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