Alojamento
Centro de Portugal
Guarda
Casa da Lomba

Casas do Mondego

Alojamento Local

Turismo no Espaço Rural / Casas de Campo

Morada: Rua da Fonte de Cima, 3 63210-171 Lomba
Sabugal
Telefone: +351 966 411 611

Morada: Rua do Eiró, N.º86300-170 Porto da Carne

E-mail: casadalomba.alojamento@gmail.com Website:
http://www.casadalomba.com
Horários:
24H;
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 6; Número de quartos:
3; Acesso à internet; Piscina; Cozinha; Pequeno almoço;
Acessos:
Parque de estacionamento; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Televisão no quarto; Acesso Internet no quarto; Quarto com
aquecimento;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada Acessível: Total;
Circulação acessível no espaço interior: Total; Acessibilidade a
áreas/serviços: Quartos;

A Casa da Lomba encontra-se na família há quatro gerações,
habitada por lavradores no sec XIX, foi recentemente restaurada
mantendo as particularidades das casas desta região.
As paredes em granito, e os magníficos trabalhos nelas gravados
dão corpo a esta acolhedora casa de campo.
A quinta da Casa da Lomba, está rodeada de um denso arvoredo
onde poderão ser vislumbradas nascentes naturais.
Localizada entre a serra da Estrela e a serra da Malcata, perto de
castelos e fortalezas transporta-nos para a época medieval.
Convidamo-lo para desfrutar de um verdadeiro luxo: o sossego.
Espaço ideal para uma escapadinha, a dois, em família ou em
grupo de amigos, num contacto directo com a natureza, num
espaço sossegado e acolhedor através da hospitalidade em
ambiente rural.
Inspire-se no silêncio e na calma que a beleza natural das serras
tem para oferecer, viva as tradições beirãs, respire o ar puro e
desfrute da tranquilidade única da vida da aldeia.
A Casa da Lomba oferece um ambiente acolhedor e tradicional,
onde o bem-estar é a nossa prioridade.

Hotel Lusitânia Congress & Spa
Hotelaria / Hotel / ****
Morada: Quinta das Covas, Lote 34

6300-389 Guarda

Telefone: +351 96 634 76 79
E-mail: geral@casasdomondego.com Website:
http://www.casasdomondego.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 12; Número de quartos: 6; Sala de televisão
vídeo; Número de vivendas: 1 T1; 1 T2; 1 T3; Aquecimento
central; Acesso à internet; Área reservada a não fumadores;
Jardim;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Serviços e equipamentos no quarto:
Quarto com aquecimento; Televisão; Secador de cabelo; Acesso
Internet;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€); Tarifas “All inclusive”;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Percurso
acessível até à entrada: Total; Entrada acessível: Total; Área de
receção adaptada a pessoas com necessidades especiais;
Circulação acessível no espaço interior: Total; Acessibilidade a
áreas/serviços: Quartos;

No Vale do Mondego, no centro histórico da aldeia de Porto da
Carne, concelho da Guarda, nas proximidades do rio com o
mesmo nome, estão localizadas as Casas do Mondego.
As Casas do Mondego são constituídas por três Casas de Campo
e Receção sendo o acesso feito pelo Pátio dos Cubos. Comum a
todas elas está o Pátio das Oliveiras, podendo neste espaço,
para além da sombra das oliveiras, disfrutar-se da tranquilidade
do ambiente e do sempre agradável chilrear dos pássaros.
Através da cor e do nome de cada casa, pretendeu-se levar o
visitante a associar os mesmos à correspondente atividade
agrícola/produto, predominante na região:
- Casa da Oliveira: azeite, colheita da azeitona
- Casa da Videira: vinho, vindima
- Casa do Mondego: espécies cinegéticas, contacto com a
natureza, mel, apicultura
Junto à praia fluvial do Vale do Mondego, a poucos metros de
distância, existe um espaço reservado que pode ser usufruído
pelos ocupantes das casas, permitindo, deste modo, um pleno
gozo do espaço natural envolvente.

Hotel Pombeira
Hotelaria / Hotel / ***

Telefone: +351 271 238 285 Fax: +351 271 230 214

Morada: Rua da Pombeira - Arrifana6300-035 Guarda

E-mail: geral@naturaimbhotels.com Website:

Telefone: +351 271225046
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http://www.hotellusitaniaparque.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 132; Número de quartos: 56; Número de
suites: 7;

E-mail: reservas@pombeirahotel.com Website:
http://www.pombeirahotel.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 48; Número de quartos: 23; Número de suites
: 1;

Hotel Santos
Hotelaria / Hotel / ***
Morada: Rua Tenente Valadim, nº 14 6300-764 Guarda
Telefone: +351 271 205 400 Fax: +351 271 212 931
E-mail: reservas@residencialsantos.com Website:
http://www.residencialsantos.com
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Bar; Sala de televisão vídeo; Número de
camas: 43; Número de quartos: 24; Acesso à internet; Área
reservada a não fumadores; Ar condicionado central; Área
reservada a fumadores; Preço Indicativo: $$ (30€ - 60€);
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Minibar; Quarto com aquecimento; Quartos para
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalações para
deficientes; Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07h45 - 10h30; Horário do room
service: 24 h;

Ao visitar-nos encontrará um edifício histórico recentemente
ampliado, onde poderá contemplar uma beleza centenária
(muralha da cidade) realçada por todo um ambiente inovador.
O Hotel Santos possui um interior rústico em contraste com uma
arquitetura moderníssima, muito agradável com óptimo conforto.
Ideal para os serões frios da Guarda num ambiente familiar.
Possui varias salas de estar, onde a luz penetra diretamente
vinda do teto, transmitindo ao hóspede uma paz de espirito e de
relaxe.

Parque de Campismo da Guarda
Parques de Campismo / Publico
Morada: Avenida do Estádio Municipal - 6300 - 705
GUARDA
Telefone: 271 221 200 Fax: 271 210 025
Caraterísticas e Serviços:
Balneários; Chuveiros com agua quente; Lava loiças; Tanques de
roupa; Restaurante; Bar;
Parque acolhedor situado a mais de 900 metros de altitude com
uma bela vista panorâmica. Este parque fica a 50 km da
fronteira de Vilar Formoso, numa das mais populares entradas
de Portugal. Parque coberto com pequenas árvores, solo
desnivelado com algumas zonas planas para caravanas.
A Guarda apresenta muitas antigas e constitui um bom ponto de
partida para visitar Manteigas, Seia e Covilhã. Não se esqueça de
provar o verdadeiro queijo da Serra da Estrela.

Pousada de Juventude da Guarda
Pousadas de Juventude
Morada: Av. Alexandre Herculano, Edifício do IPJ
6300-659 Guarda

Hotel Vanguarda
Hotelaria / Hotel / ***
Morada: Avenida Monsenhor Mendes do Carmo
6300-586 Guarda
Telefone: +351 271 208 390 Fax: +351 271 208 398
E-mail: geral@naturaimbhotels.com Website:
http://www.hotelvanguarda.com.pt
Outras Informações:
Registo nº: 660
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Câmbios; Bar; Restaurante; Sala de
televisão vídeo; Sala de jogos; Número de camas: 164; Número
de quartos: 70; Número de suites: 6; Acesso à internet; Área
reservada a não fumadores; Ar condicionado central; Preço
Indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Garagem;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Minibar; Quarto com aquecimento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalações para
deficientes; Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07h30-10h30; Horário do room
service: 08h00-24h00;

Situado no centro da Guarda, perto da serra da Estrela, da
Região dos Vinhos do Dão e na Região demarcada do Queijo da
Serra, e a 45 Km da Fronteira com Espanha com, ligações diretas
pela A23 e A25 a partir do Centro ou do Norte do País. Unidade
moderna com 82 quartos e suites, disopõe ainda de Restaurante
e Bar Panôramicos e Salas Polivalentes.

Parque de Campismo Rossio de Valhelhas
Parques de Campismo / Publico
Morada: E. N. 232 - 6300 - 235 VALHELHAS
Telefone: 275487160 Fax: 275487372
E-mail: jfvalhelhas@clix.pt
Caraterísticas e Serviços:
Instalação para caravanas; Instalacao para tendas; Sombras
naturais; Balneários; Chuveiros com agua quente; Chuveiros com
agua fria; Lava loiças; Tanques de roupa; Tábuas de passar a
ferro; Snack Bar; Sala de jogos; Piscina; Solo relvado;
Cantinho aprazível, orlado por refrescantes novelos de choupos e
salgueiros matizados, encaixado num esplendoroso vale,
cercado por serranias verdejantes e banhado pelas cristalinas
águas do rio Zêzere, que nasce a escassas dezenas de
quilómetros.
O Parque de Campismo de Valhelhas é o local ideal de repouso
para quem procura o sossego apetecido no recolhimento que a
natureza proporciona.
Dista da cidade da Guarda 22 Km e cerca de 30 Km do ponto

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

2/4

Telefone: +351 271 224 482 Fax: +351 271 224 482

mais alto da Serra da Estrela (Torre).

E-mail: guarda@movijovem.pt Website:
http://www.pousadasjuventude.pt

Quinta do Pinheiro

Horários e Reservas:
08h00 - 12h00 / 18h00 - 24h00;
Caraterísticas e Serviços:
Cartão de alberguista; Número de camas: 56; Quartos duplos: 6;
Quartos múltiplos: 10; Sala de televisão vídeo;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Guarda, cidade altaneira vestida de granito, assume a figura de
uma noiva vestida de branco à medida que o Inverno se torna
mais rigoroso.
Se ficares alojado na Pousada de Juventude da Guarda, não
deixarás de te apaixonar por esta cidade. A história conta-se
visitando os seus monumentos e as pacatas aldeias serranas.
Integrada nos arrabaldes da Serra da Estrela, as escarpas são
comuns e permitem um desafio com a natureza através de
escaladas e caminhadas. Os passeios todo-o-terreno também
são uma opção a ter em conta por estas bandas. É o método
mais cómodo de chegar aos lugares mais difíceis.
Mas se é aventura que procuras, Espanha é mesmo ali ao lado,
com localidades como Ciudad Rodrigo e Salamanca. Pois é, os
nuestros hermanos também têm coisas bonitas.

Solar de Alarcão

Turismo no Espaço Rural / Agro-Turismo
Morada: Cavadoude - Guarda6300 - 080 Cavadoude
Telefone: 271926162 Fax: 271926828
E-mail: qta.pinheiro@mail.telepac.pt Website:
http://www.quintadopinheiro.com
Caraterísticas e Serviços:
Sala de jogos; Piscina; Número de camas: 12; Número de
quartos: 6; Quartos duplos com casa de banho: 6; Quartos na
casa principal: 3; Quartos em anexo: 3;

A Quinta do Pinheiro é uma exploração agrícola de dimensão
média que se situa no vale do Mondego, a poucos quilómetros
da Guarda. O assento da lavoura dispõe de uma notável casa
solarenga que data do séc. XVII e foi recentemente restaurada,
na mais estrita observância do estilo e das normas da
conservação do património rural desta área.
No extremo limite do Parque Natural da Serra da Estrela,
beneficiando de um clima privilegiado e das paisagens típicas
dos maciços graníticos, a Quinta representa hoje, mercê da
política de recuperação e melhoramento agrário conduzida pelo
actual proprietário, uma referência para quantos, em situação
idêntica, ainda acreditam ser possível ultrapassar os desafios
que se colocam à agricultura portuguesa.
Todo este riquíssimo património histórico reforça a vocação
turística da Quinta do Pinheiro, abrindo caminho a muitas
iniciativas neste sector de actividade.

Turismo de Habitação
Morada: Rua de D. Miguel de Alarcão, 25 - 27 6300 - 684
Guarda
Telefone: +351 271 214 392 Fax: +351 271 214 392
E-mail: solaralarcao@gmail.com

Solares de Portugal - Quinta da Ponte
Turismo de Habitação
Morada: Faia 6300-095 Guarda
Telefone: +351 258 931 750 Fax: +351 258 741 444

Outras Informações:
Registo nº: 372;
Caraterísticas e Serviços:
Sala de jogos; Número de camas: 10; Número de quartos: 3;
Quartos duplos com casa de banho: 3; Quartos na casa principal:
3;
Situado em pleno centro histórico da Guarda, magnífico solar de
granito, construído em 1686, com vasto terreno lajeado que dá
acesso à capela e escadaria. No jardim, miradouro com belo
panorama.

Turismo Rural Macieira Brava
Turismo no Espaço Rural / Casas de
Campo
Morada: Quinta da Morena, s/nºPortela, Corujeira,
6300-090 Guarda
E-mail: quinta-da-morena@hotmail.com

E-mail: Ponte@solaresdeportugal.pt; info@center.pt
Website: http://www.center.pt
Outras Informações:
Refeições mediante solicitação, capela, jardim e pesca ;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Caraterísticas e Serviços:
Sala de jogos; Número de quartos: 2; Piscina; Número de
apartamentos: 5 T0;
A Quinta da Ponte é um solar do século XVII, situado no vale do
Mondego, no Parque Natural da Serra da Estrela, com qualidades
excepcionais para um turismo de montanha, ou descanso e
repouso nos jardins junto à margem do rio. A Quinta da Ponte
situa-se junto a aldeias históricas, sendo assim, um centro de
interesse para quem deseje fazer rotas dos castelos como
Sortelha, Trancoso, Almeida, Marialva, entre outros.

Outras Informações:
Pré-reserva para ocupação a partir de junho de 2016
Caraterísticas e Serviços:
Sala de jogos; Número de camas: 6; Número de quartos: 2;
Quartos duplos com casa de banho : 1; Quartos na casa
principal: 3; Sala de televisão vídeo; Aquecimento central;
Número de suites : 1; Quartos duplos sem casa de banho: 2;
Área reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Aceita animais de estimação; Quartos para fumadores;
Acessos:
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Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Quarto com aquecimento;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;

Neste vale pitoresco, envolto em pequenas montanhas, muito
próximo da Barragem do Caldeirão, e com um ribeiro dentro dos
terrenos da Quinta, encontra-se um belíssimo edifício tradicional
em granito, típica casa beirã.
A casa foi integralmente recuperada e aumentada. No seu
interior será possível ver divulgadas as técnicas antigas de
construção, expressamente salvaguardadas para o efeito. As
suas paredes antigas, muito grossas de pedra de granito, e todo
o revestimento/isolamento moderno, bem como as janelas de
guilhotina (na parte antiga), mas com rotura térmica e vidros
duplos, os tetos forrados a madeira (no piso 1), as 2 lareiras com
recuperador e o aquecimento central (além da salamandra na
suite do R/c) tornam a casa muito acolhedora, quer de verão
quer de inverno.
Fazem parte da decoração (interior e exterior) alguns objetos
tradicionais e alfaias agrícolas (o jardim está em construção).
Pretende-se estimular a autenticidade das tradições locais e
proporcionar experiências distintivas, que constituam fatores de
diferenciação turística e estejam na base de experiências únicas,
marcantes e genuínas.
Assim, será feita (mediante agendamento) a oferta de produtos
turísticos como Visitas guiadas aos Ofícios Artesanais derivados
das/relacionados com as ovelhas (Pastorícia, Queijo da Serra,
Cobertores de Lã Papa, Campaínhas de Bronze).
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