Alojamento
Centro de Portugal
Porto de Mós
Flor da Serra

Hotel Rural Cooking & Nature

Turismo no Espaço Rural / Casas de
Campo
Morada: Largo Carlos Afonso2480-032 Alvados

Turismo no Espaço Rural / Hotel Rural

Telefone: +351 96 470 24 00
E-mail: info@casaaromas.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 8; Número de quartos: 4;

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?!

Rito Hall da Serra
Turismo de Habitação
Morada: Rua Luís de Camões, Largo da Igreja n.º
882480-142 São BentoPorto de Mós
Telefone: +351 917 463 284

Morada: Rua Asseguia das Lages, nº 1812480-032
Alvados
Telefone: +351 244 447 000 Fax: +351 244 447 001
E-mail: info@cookinghotel.com Website: http://www.cook
inghotel.com;http://www.facebook.com/cookinghotel;http
s://vimeo.com/83444056
Caraterísticas e Serviços:
Sala de jogos; Piscina; Número de camas: 24; Número de
quartos: 12; Sala de televisão vídeo; Ar condicionado central;
Acesso à internet; Área reservada a não fumadores;
Restaurante; Piscina climatizada; Número de apartamentos:
09:00 - 11:00; Bar;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Televisão; Secador de cabelo; Acesso Internet; Ar condicionado
no quarto; Telefone; Mini bar;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalacoes para
deficientes;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Horários:
Horário do room service: 09:00 - 11:00;

Estamos na aldeia de Alvados, no centro do triângulo que incluí 3
patrimónios mundiais (Tomar, Batalha e Alcobaça), isto para
além de estarmos a 20 minutos de Fátima, 25 minutos da Nazaré
e 10 minutos de uma das maravilhas naturais de Portugal, as
Grutas de Mira d'Aire. Acresce que estamos a 1 hora e 10
minutos de Lisboa.
O Hotel Rural Cooking and Nature é um pequeno hotel de
Charme 4 estrelas, com 12 inesquecíveis quartos duplos, 4 deles
com possibilidade de 2 camas extra. Cada um dos quartos foi
inspirado numa emoção trazida por um clássico do cinema,
transportando deste modo o hospede para estados de alma
diferentes.
Acesso aos Banhos d' Aire entre Outubro e Maio (piscinas
interiores a diferentes temperaturas, uma sala de relaxamento e
uma sala de massagens) incluído no alojamento.

E-mail: info@ritohalldaserra.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 8; Número de quartos: 4;

Oferecemos um serviço permanente de jantar em modo Cooking
Lesson, num ambiente muito especial e divertido. Além disso,
temos disponível um bar que funciona em modo “honesty bar”,
onde os nossos hóspedes têm a liberdade para se servirem como
se estivessem em sua casa.
O hotel possui ainda duas piscinas exteriores, diversas salas de
estar e de reunião com luz natural e em íntima relação com a
natureza envolvente.
Localmente convidamos os nossos hóspedes ao contacto com a
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natureza, pelo que organizamos caminhadas pelo Parque Natural
das Serras de Aire e Candeeiros. A envolvente é fantástica para
caminhadas, passeios de bicicleta, passeios de burro e passeios
a cavalo, temos mesmo uma rede de percursos pedestres,
equestres e de BTT a partir do hotel.

Retiro da Avó Lídia
Turismo no Espaço Rural / Casas de Campo
Morada: Rua das Balseiras, nº19 2480-215 Mendiga
Telefone: +351 93 371 16 40 - 93 844 46 02 Fax: +351
244 450 348
E-mail: avolidia@yahoo.com Website: http://avolidia.tk
Outras Informações:
Registo: 1548
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 6; Número de quartos: 4; Quartos duplos com
casa de banho: 4; Quartos na casa principal: 4; Sala de televisão
vídeo; Ar condicionado central; Número de suites: 4; Acesso à
internet; Aceita animais de estimação;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Quarto com aquecimento; Ar condicionado no quarto;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);

O Retiro da Avó Lídia oferece-lhe estadias com assinatura.
Quarto "Charme" - A tradição expressa pela personalidade e
requinte.
Quarto "Refúgio" - Ambiente criado para uma noite reconfortante
e revigorante.
Situada em pleno Parque Natural Serra Daire e Candeeiros, o
Retiro da avó Lídia criou programas que são mais que mero
alojamento, são o promover do contacto com as tradições, as
atividades rurais típicas, o património arquitetónico e natural da
região.
O Retiro da avó Lídia é uma casa agrícola de 1930 que foi
reconstruída mantendo as caraterísticas arquitetónicas da região
e praticando uma construção sustentável e amiga do ambiente.
Temos ao seu dispor 4 quartos duplos, todos eles suites, com ar
condicionado e internet.
A cozinha está totalmente equipada, e possui forno a lenha
tradicional.
Servem-se pequenos almoços, almoços e jantares.
Na sala de estar, equipada com TV plasma, manteve-se a lareira
tradicional, assim como a pedra das paredes. No exterior, os
aromas das flores do jardim ajudam a relaxar, enquanto preguiça
no alpendre.
Na horta biológica poderá familiarizar-se com um tipo de
produção que respeita a Natureza e que dá origem a vegetais
mais saborosos – terá, mesmo, oportunidade de saborear os
produtos da época.
Poderá fazer o seu churrasco ao ar livre, e usufruir da vista para
a eira.
O Retiro da avó Lídia dispõem de parque estacionamento
privado. São admitidos animais. Para complementar a sua
estadia, o Retiro da avó Lídia organiza algumas atividades:
Passeios pedestres, Percursos de burro e de cavalo, provas de
vinho, degustações de produtos regionais, cicloturismo, BTT,
visitas organizadas às grutas da região, Cursos e oficinas, fabrico
de folar e pão, entre outras.

The Nest, by Cooking and Nature
Turismo no Espaço Rural / Casas de Campo
Morada: Rua D. Fuas Roupinho n.º 1942480-032

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

2/3

AlvadosPorto de MósLeiria
Telefone: +351 244 447 000 Fax: +351 244 447 001
E-mail: info@cookinghotel.com Website:
https://www.cookinghotel.com/
Outras Informações:
Serviço de massagens de acordo com a disponibilidade e
marcação antecipada. Serviço de jantares por marcação e de
acordo com a disponibilidade. Babysitting, on-request e de
acordo com a disponibilidade
Caraterísticas e Serviços:
Piscina; Número de camas: 20; Número de quartos: 8; Sala de
televisão vídeo; Ar condicionado central; Acesso à internet; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Restaurante; Aceita animais de estimação; Número de
apartamentos: 2; Baby Sitter; Bar; Gay Friendly; Smokefree;
Serviço de lavandaria; Parque infantil; Jardim;
Acessos:
Parque de estacionamento; Serviço de Transfer; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Acesso Internet; Ar condicionado no quarto; Telefone; Mini bar;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 8:30-11:30;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Lugares de
estacionamento reservados; 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,
Salas de reunião, Restaurante, Bar, Esplanada, Piscina;
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual; Produtos /serviços de apoio disponíveis:
Incapacidade visual, Incapacidade auditiva, Incapacidade
motora, Incapacidade intelectual;

The Nest, by Cooking and Nature – Situado a 200 metros do
Emotional Hotel, o irmão mais novo, com a marca de qualidade
Cooking and Nature, oferece 8 quartos duplos e 2 apartamentos,
em espaços marcados por uma decoração minimalista e pelo
aconchego da madeira. A palavra ninho (NEST), encerra em si
própria os conceitos de conforto, aconchego, descanso e bemestar.
Venha descobrir como a fauna da Serra D'Aire e Candeeiros nos
inspirou a criar os nossos ninhos.
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