
AS RUÍNAS 
MISTERIOSAS

CASTELO RODRIGO

Faça Você Mesmo!

Histórico-Cultural  
Gastronomia & Vinhos  
Ativo/Natureza  

www.aldeiashistoricasdeportugal.com  
www.facebook.com/aldeiashistoricasdeportugal  
www.instagram.com/aldeiashistoricas



Sugestão de Restaurante

Restaurante A Taverna da Matilde
O Restaurante Taverna da Matilde faz jus ao seu nome, 
com decoração singela ligada às antigas tabernas, 
quem o visita sabe que poderá experienciar o melhor da 
gastronomia beirã, onde o famoso borrego da Marofa 
acompanhado com vinho da região é REI!

+351 271 313 207 
matildeirisrestaurante@hotmail.com

CASTELO RODRIGO

Faça Você Mesmo!

A Aldeia de Castelo Rodrigo é, no seu todo, um autêntico espaço 
monumental que conserva importantes referências no plano 
medieval. Preparámos algumas sugestões de forma a conhecer 
todas as suas histórias e lendas, bem como a sua maravilhosa 
gastronomia.

Sugestão de Alojamento

Colmeal Countryside Hotel
Escondido na Serra da Marofa, em Figueira de Castelo Rodrigo mais concretamente na Quinta do 
Colmeal, o Colmeal Countryside Hotel é muito mais do que uma unidade hoteleira de 4 estrelas: é 
o refúgio perfeito para encontrar o silêncio, a hospitalidade e as delícias da gastronomia Beirã. A 
unidade possui 11 quartos e 3 casas de campo, um relaxante SPA e uma piscina exterior.
No restaurante, pode ainda saborear o melhor da gastronomia da região.
A pé ou de bicicleta, o Colmeal convida-o a percorrer os antigos trilhos dos pastores e a descobrir 
a história da aldeia, a paisagem da serra, o voo das aves, as pinturas rupestres, os ribeiros e, 
acima de tudo, o silêncio infinito da Natureza.

(+351) 271 312 352/914 570 415
info@colmealhotel.com

AS RUÍNAS 
MISTERIOSAS

SUGESTÕES 3 DIAS | 2 NOITES
Sexta Sábado Domingo

Pequeno
-almoço Unidade de alojamento Unidade de alojamento

Manhã Estórias e Lendas dos Judeus 
de Castelo Rodrigo

Passeio de Bicicleta pela 
Quinta do Colmeal – 
Colmeal Countryside Hotel

Almoço
Almoço Incluído no Programa 
Estórias e Lendas dos Judeus 
de Castelo Rodrigo

Restaurante 
A Taverna da Matilde

Tarde Check-in na unidade 
de Alojamento

Continuação do programa 
Estórias e Lendas dos Judeus 
de Castelo Rodrigo

Jantar Jantar Livre
Jantar na unidade de 
alojamento – Menu Aldeia – 
Receitas que Contam Histórias

Noite Pernoita na Unidade 
de Alojamento

Pernoita na unidade 
de alojamento

Deverá contactar cada um dos estabelecimentos de forma a construir o seu programa e ter acesso às melhores ofertas.

Sugestão de Operador Turístico / Empresa de Animação Turística   

The Travel Corner
A The Travel Corner desenvolve, promove e comercializa programas de curta ou longa duração 
no centro de Portugal onde está inserida a Rede das Aldeias Históricas de Portugal. Possui oferta 
turística no âmbito do turismo histórico-cultural enriquecidas com experiências gastronómicas, 
de natureza ou saúde e bem-estar, fazendo de cada programa uma experiência memorável.

+351 961 550 022
geral@thetravelcorner.pt 


