Alojamento
Algarve
Tavira
Pousada de Juventude de Tavira
Pousadas de Juventude
Morada: Rua Miguel Bombarda, 36-38

8880-419 Tavira

Telefone: 969 779 545 Fax: 217 232 101
E-mail: tavira@movijovem.pt Website:
http://www.pousadasjuventude.pt
Caraterísticas e Serviços:
Cartão de alberguista; Refeitório; Bar; Número de camas: 62;
Quartos duplos: 7; Quartos múltiplos: 12; Acesso à internet;
Cozinha; Cacifos; Sala de televisão vídeo; Aquecimento central;
Ar condicionado central; Pequeno almoço;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Situada em plena zona histórica, a nova Pousada de Juventude
de Tavira é o local ideal para quem pretende explorar o
sotavento algarvio e as suas fantásticas praias. Ainda não
descaracterizada pela indústria turística, Tavira é uma bonita
cidade localizada em ambas as margens do rio Gilão, as quais
estão ligadas por uma ponte de origem romana.

Açores
Ilha do Pico
Pousada de Juventude do Pico séc. XVII
Pousadas de Juventude
Morada: Convento de São Pedro de Alcântara Rua João
Bento de Lima 9940-366 São Roque do Pico
Telefone: +351 292 648 050 Fax: +351 292 642 670
E-mail: pico@pousadasjuvacores.com Website:
http://www.pousadasjuvacores.com
Caraterísticas e Serviços:
Refeitório; Bar; Número de camas: 44; Quartos múltiplos: 6;
Acesso à internet; Cozinha; Cacifos; Sala de televisão vídeo;
Quartos familiares: 1 T3; Pequeno almoço;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Faz-te um descobridor, navega até à ilha do Pico e acomoda-te
na Pousada de Juventude no concelho de São Roque. Daqui
partiras à descoberta da magnífica historia desta ilha.
Se és um apreciador da natureza este concelho é propício na
oferta de actividades ao ar livre, desde os passeios a pé ou de
bicicleta, à natação, pesca de rocha ou submarina, passando
pela caça e campismo possuindo todos os atractivos para
inesquecíveis dias de lazer.
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Centro de Portugal
Porto de Mós
Pousada de Juventude de Alvados - Porto de Mós
Pousadas de Juventude
Morada: Barreira de Água ? Alvados 2480-032 Porto de
Mós
Telefone: +351 244 441 202 Fax: +351 244 441 202
E-mail: alvados@movijovem.pt Website:
http://www.pousadasjuventude.pt
Horários e Reservas:
8.00 às 24.00 ;
Caraterísticas e Serviços:
Cartão de alberguista; Refeitório; Número de camas: 52; Quartos
duplos: 18; Quartos múltiplos: 10; Acesso à internet; Cozinha;
Cacifos; Sala de televisão vídeo; Aluguer de bicicletas; Pequeno
almoço;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
A Pousada de Juventude de Alvados - Porto Mós, para além de
ser nova, tens inúmeras coisas para fazer. Podes começar por
partir à descoberta do Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros ou das Grutas de Alvados, Santo António e Mira de
Aire, e seres espeleólogo por um dia!! Que tal?!
Mas não é tudo. Tens lagoas e inúmeros trilhos para fazeres BTT
ou andar a pé! Tudo boas razões para nos vires fazer uma visita!
Do que é que estás à espera?!

Porto e Norte
Melgaço
Pousada de Juventude de Melgaço
Pousadas de Juventude
Morada: Complexo Desportivo Monte Prado 4960-320
Melgaço
Telefone: +351 251 410 200 Fax: +351 251 410 209
E-mail: melgaço@movijovem.pt Website:
http://www.pousadasjuventude.pt
Horários e Reservas:
8.00 às 24.00;
Caraterísticas e Serviços:
Cartão de alberguista; Refeitório; Bar; Número de camas: 62;
Quartos duplos: 7; Quartos múltiplos: 12; Acesso à internet;
Cozinha; Cacifos; Sala de televisão vídeo; Aluguer de bicicletas;
Pequeno almoço;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Atreve-te a parar por uns dias em MELGAÇO e vem experimentar
todas as possibilidades da Pousada de Juventude.
A tua pousada está inserida num complexo desportivo com
múltiplas ofertas, pelo que poderás ter fortes probabilidades de
te cruzares com a equipe europeia de futebol da tua preferência.
Perde-te por leituras sob a calma dos pinheiros do Parque
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Natural da Peneda Gerês, ou vem sentir a adrenalina ao máximo
num programa de rafting, ali mesmo ao lado no rio Minho.
À noite, se não quiseres ficar na caminha, que tal ires.. .a
Caminha? Opções não faltam para te divertires.
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