Alojamento
Centro de Portugal
Abrantes
Hotel Pôr do Sol

Hotel Segredos de Vale Manso

Hotelaria / Hotel / **

Hotelaria / Hotel / ****

Morada: Estrada nacional 118, nº15092205-322 PegoAbrantes
Telefone: +351 241 833 831 Fax: +351 241 833 264

Morada: Vale Manso 2200-601 Aldeia do Mato Martinchel
Telefone: +351 241 840 000 | +351 241 105 809 Fax:
+351 241 840 009
E-mail: reservas@valemanso.com Website:
http://www.valemanso.com

E-mail: geral@hotelpordosol.pt Website:
http://www.hotelpordosol.pt
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Sala de televisão vídeo; Aceita animais de estimação;
Número de camas: 49; Número de quartos: 25; Acesso à
internet; Área reservada a fumadores; Preço Indicativo: $$ (30€ 60€);
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Televisão; Secador de cabelo; Acesso
Internet; Quarto com aquecimento;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Tarifas “All inclusive”;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07:30h - 10:00h;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Lugares de
estacionamento reservados; Área de receção adaptada a
pessoas com necessidades especiais; Acessibilidade a
áreas/serviços: Quartos, Bar;

Ao serviço do cliente na arte de bem hospedar e receber desde
setembro 1996.

O Hotel Segredos de Vale Manso, inserido na Região de Turismo
dos Templários, situa-se entre Tomar e Abrantes, junto a
Martinchel, a 1h e 30m de Lisboa (pela A1 e IP6), sobre a
albufeira da Barragem do Castelo do Bode, no rio Zêzere. Dispõe
de 22 quartos e 2 suites elegantemente decorados, todos com
varanda sobre a albufeira da barragem para que possa desfrutar
da maravilhosa paisagem que o rio lhe oferece. Têm ainda ar
condicionado, cofre individual, televisão por satélite, mini-bar e
serviço de quartos. Para além de um conforto incomparável
proporciona ainda um ambiente acolhedor e um serviço
requintado a quem frequenta o Bar, o Restaurante ou o "Coffee
Shop".

Monte da Várzea

Luna Hotel Turismo

Turismo no Espaço Rural / Casas de Campo

Hotelaria / Hotel / ****
Morada: Largo de Santo António

Outras Informações:
Sala de festas e banquetes.
Acessos:
Parque de estacionamento;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 48; Número de quartos: 22; Número de
suites: 2; Court de ténis; Squash;

Morada: Casa Branca2205-134 Alvega
2200 - 349 Abrantes

Telefone: +351 241 247 110
E-mail: hotelturismo@lunahoteis.com Website: https://w
ww.lunahoteis.com/pt/Luna-Hotels-Resorts/OndeEstamos/Portugal/Abrantes.aspx
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Bar; Restaurante; Número de camas: 84;
Número de quartos: 41; Número de suites: 3; Acesso à internet;
Ar condicionado central; Piscina; Sauna; Ginásio; Jacuzzi; Preço
Indicativo: $$$ (60€ - 90€); Gay Friendly; Smokefree; Serviço de
lavandaria;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Minibar; Quarto com aquecimento;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito;
Horários:
Horário do pequeno almoço: Segunda a Sexta 07:00 - 10:00
horas // Sabados, Domingos e Feriados 07:00 - 10:30 horas;
Horário do room service: 07:00 - 22:00 horas;

Telefone: +351 241 822 284 Fax: +351 241 822 284
E-mail: reservas@montedavarzea.com Website:
http://www.montedavarzea.com
Caraterísticas e Serviços:
Sala de jogos; Piscina; Número de camas: 34; Número de
quartos: 12; Quartos duplos com casa de banho: 12; Sala de
televisão vídeo; Ar condicionado central; Aquecimento central;
Acesso à internet; Área reservada a não fumadores;
Restaurante; Aceita animais de estimação; Bar; Jacuzzi;
Smokefree; Serviço de lavandaria; SPA; Jardim;
Acessos:
Parque de estacionamento; Serviço de Transfer; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Quarto com aquecimento; Televisão; Secador de cabelo; Acesso
Internet; Ar condicionado no quarto; Telefone; Cofre; Mini bar;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Aceita Travellers Cheques; Preço
indicativo: $$$ (60€ - 90€); Tarifas “All inclusive”;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalações para
deficientes; Lugares de estacionamento reservados; Percurso
acessível até à entrada: Total; Entrada acessível: Total; Área de
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Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Lugares de
estacionamento reservados; Percurso acessível até à entrada:
Parcial; Entrada acessível: Parcial; Área de receção adaptada a
pessoas com necessidades especiais; Circulação acessível no
espaço interior: Parcial; Acessibilidade a áreas/serviços: Quartos,
Salas de reunião, Restaurante, Bar, Esplanada, Piscina, Ginásio;

O Luna Hotel Turismo de Abrantes, totalmente renovado, espera
por si no topo da cidade, no meio de um amplo jardim,
disfrutando de magnífica vista panorâmica sobre o Vale do Tejo,
a 2 km do IP6, a 30 minutos de Fátima e a 1h15 de Lisboa.
Sob o conceito de Hotel Boutique, o Luna Hotel Turismo de
Abrantes alia o conceito clássico às modernas tecnologias e
conforto, onde a boa gastronomia nacional se alia a uma
influência internacional bem visível na ementa. O boutique hotel
com 44 quartos, entre suítes, quartos duplos e singles e dotado
de várias facilidades, como piscina exterior. o Restaurante e Bar
com vista panorâmica para o Rio Tejo, uma sala de Banquetes e
Eventos, duas Salas de Conferências e um health club
comportando jacuzzi, banho turco, sauna e ginásio.

Parque de Campismo de Castelo do Bode
Parques de Campismo
Morada: Martinchel

2200-638 MARTINCHEL

Telefone: +351 241 849 262 Fax: +351 241 849 244
E-mail: castelo.bode@fcmportugal.com Website:
http://www.fcmportugal.com
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; Carta de Campista; Snack Bar; Bar; Sala de jogos; Campo
polivalente; Solo de cascalho;

Situa-se junto à Barragem do mesmo nome, permitindo pesca,
natação e a prática de desportos náuticos sem motor.

Quinta da Eira Velha
Turismo no Espaço Rural / Casas de
Campo
Morada: Pátio da Eira Velha,Quinta da Eira
Velha2200-601 Aldeia do Mato
Telefone: +351 241 841 177
E-mail: info@quintadaeiravelha.com Website:
http://www.quintadaeiravelha.com
Horários:
Check-in - 16h00
Check-out - 12h00; Horário do pequeno almoço: 8h00 - 11h00;
Caraterísticas e Serviços:
Sala de jogos; Número de camas: 10; Número de quartos: 5;
Quartos duplos com casa de banho: 5; Quartos na casa principal:
5; Sala de televisão vídeo; Ar condicionado central; Aquecimento
central; Acesso à internet; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores; Aceita animais de estimação; Bar;
Smokefree; Jardim;
Acessos:
Parque de estacionamento; Garagem; Serviço de Transfer; Bike
Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Quarto com aquecimento; Secador de cabelo; Acesso Internet; Ar

receção adaptada a pessoas com necessidades especiais;
Circulação acessível no espaço interior: Total; Acessibilidade a
áreas/serviços: Quartos, Salas de reunião, Restaurante, Bar,
Esplanada, Piscina, Spa; Competências de atendimento:
Incapacidade motora; Produtos /serviços de apoio disponíveis:
Incapacidade motora;

Um espaço onde encontra o que mais deseja: o prazer de
desfrutar do tempo.
Entre milhos e trilhos surge o Monte da Várzea perfeitamente
integrado no espaço rural e de fácil acessibilidade de qualquer
ponto do país pelas autoestradas nacionais. Localizado a
escassos 38km do Centro Geodésico de Portugal, dista cerca de
1h30 de Lisboa, 1h45 do Porto, 1h00 de Coimbra, 50 minutos de
Fátima e 1h15 do mar.
O vasto terreno junto ao Tejo possibilita uma variedade de
atividades para tirar o melhor partido da sua estadia e estar em
permanente contacto com a natureza.
No Monte da Várzea encontra atividades para todos os gostos e
idades. Uma relaxante caminhada pelo campo, descer o rio de
canoa, passear de cavalo ou mesmo aventurar-se num dos
diversos trilhos de BTT.

Pousada de Juventude de Abrantes
Pousadas de Juventude
Morada: Av. Engº Adelino Amaro da Costa 2200-195
Abrantes
Telefone: +351 241 379 210 Fax: +351 241 379 211
E-mail: abrantes@movijovem.pt Website:
http://www.pousadasjuventude.pt
Horários e Reservas:
8h00 às 24h00 ;
Caraterísticas e Serviços:
Cartão de alberguista; Refeitório; Bar; Número de camas: 68;
Quartos duplos: 18; Quartos múltiplos: 8; Acesso à internet;
Cozinha; Telefone público; Sala de televisão vídeo; Aluguer de
bicicletas; Terraço; Pequeno almoço;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Se não sabes onde se localiza Abrantes, é só olhar o mapa de
Portugal e verás que se encontra no centro do país. A Pousada
de Juventude de Se não sabes onde se localiza Abrantes, é só
olhar o mapa de Portugal e verás que se encontra no centro do
país. A Pousada de Juventude de Abrantes situa-se numa colina,
entre a cidade e o rio Tejo, e oferece-te uma grande variedade
de opções. Durante a tua estadia, sugerimos-te três viagens - a
Tomar, Constância e Sardoal.
Se desejas ter um contacto mais próximo com a natureza, vai
até à Barragem de Castelo de Bode e refresca-te neste lago do
Rio Zêzere enquanto respiras o ar tão saudável e silvestre destas
paragens.
Se ficares na Pousada, prova a gastronomia da região, como por
exemplo a Palha de Abrantes e as tigeladas, mas não digas a
ninguém, senão terás de partilhar!

Quinta de Coalhos
Turismo de Habitação
Morada: Coalhos2205-306 Pego
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condicionado no quarto;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€); Tarifas “All inclusive”;
Acessibilidade:
Lugares de estacionamento reservados; Percurso acessível até à
entrada: Total; Entrada acessível: Total;

A Quinta da Eira Velha é uma casa de Turismo Rural situada
junto ao lago artificial do Castelo do Bode na localidade de Aldeia
do Mato.
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. Acrescem a excelência no
acolhimento, a beleza da paisagem e a garantia de bem-estar e
sossego em ambiente rural.
Os quartos têm uma vista encantadora sobre o lago artificial do
Castelo do Bode e sobre a aldeia e a sua igreja. Os hóspedes
podem desfrutar do apoio de uma kitchenette, wifi e
estacionamento privativo.
Um pequeno-almoço tradicional será servido todas as manhãs.
Atividades náuticas como canoagem, remo, windsurf, ski e pesca
assim como percursos de bicicleta e pedestres, com visita a
Antas, podem ser efetuados. Num raio de cerca de 20 kms
podem ser visitados locais como Abrantes e o seu castelo, a
Região dos Templários, Tomar e o seu magnifico Convento de
Cristo classificado pela Unesco como Património da Humanidade,
o Castelo de Almourol e a encantadora vila de Constância.
O Santuário de Fátima fica a apenas uma hora de carro. O
aeroporto Internacional de Lisboa está a uma distância de 140
kms.

Telefone: +351 241 833 294
E-mail: quintadecoalhos@alberty.pt Website:
http://www.quintadecoalhos.pt
Caraterísticas e Serviços:
Acesso à internet; Aquecimento central; Sala de televisão vídeo;
Sala de jogos; Número de camas: 8; Número de quartos: 3;
Número de suites : 1; Quartos duplos com casa de banho: 4;
Quartos na casa principal: 4; Piscina;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Secador de cabelo; Acesso Internet; Televisão; Minibar; Telefone;
Cofre;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques; Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Horários:
Horário do pequeno almoço: 08h00-11h00;

Casa romântica dos inícios do séc. XX localizada no centro de
uma quinta com 12 ha, rodeada de jardins.

Vale de Ferreiros
Turismo no Espaço Rural / Casas de
Campo
Morada: Rua da Cabeça Alta, 3292205-340 Pego /
Abrantes
Telefone: +351 241 833 517
E-mail: info@vdf.pt
Caraterísticas e Serviços:
Piscina; Número de camas: 14; Número de quartos: 7; Quartos
duplos com casa de banho: 4; Quartos na casa principal: 5; Sala
de televisão vídeo; Número de vivendas: 3; Quartos individuais
sem casa de banho : 1; Ar condicionado central; Aquecimento
central; Número de suites: 6; Quartos duplos sem casa de banho
: 1; Acesso à internet; Quartos individuais com casa de banho: 4;
Aceita animais de estimação; Número de apartamentos: 2;
Jacuzzi;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Quarto com aquecimento; Televisão; Secador de cabelo; Acesso
Internet; Ar condicionado no quarto;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalacoes para
deficientes;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 7:30 - 9:00 (Semana); 9:00 -12:00
(Fim-de-semana);
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);

VDF-Vale de Ferreiros é um conceito inovador de Turismo Rural
denominado por “Casas de Campo” localizado no Pego, a 6km de
Abrantes, no centro de Portugal. As “Casas de Campo” são
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compostas por duas casas térreas T1 de arquitectura tradicional,
a “Casa do Equitador” e a “Casa do Ferreiro” e outra casa com 5
quartos, a “Casa das Janelas Verdes”: Quarto Tejo, Quarto
Castelo, Quarto Aldeia, Quarto do Feitor e Quarto Prado. Ambas
as casas T1 estão equipadas com uma kitchenette, sala de estar
com sofá-cama, TV LCD, um quarto e casa de banho. Na “casa
das Janelas verdes” os quartos são diferenciados pelas cores que
transmitem sentimentos como a serenidade e a calma. O Quarto
Tejo e o Quarto Castelo têm banheira de hidromassagem e uma
casa de banho que têm vista para o quarto e para a paisagem
através de um vidro. O Quarto do feitor, apesar de ser o único
que não tem casa de banho privativa, tem casa de banho
separada mas totalmente equipada com todas as facilidades
para pessoas com mobilidade reduzida. O Quarto Prado é o único
independente, e está fora da Casa com uma vista privilegiada
sobre os prados. Todos os quartos na casa das “Janelas Verdes”
estão equipados com roupeiro, cómoda, ar condicionado e TV
LCD, ar condicionado e detetor de incêndios e secador de
cabelo.. A VDF tem ainda um Centro Equestre onde é possível
treinar, competir, dar passeios a cavalo à beira Tejo, ou apenas
trazer o seu cavalo de férias. O que distingue o VDF é a
privacidade e o conforto aliado à paz da natureza.
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