
EGITÂNIA 
– A VELHA CIDADE

IDANHA-A-VELHA

Faça Você Mesmo!

Histórico-Cultural  
Gastronomia & Vinhos  
Ativo/Natureza  

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



Sugestão de Restaurante

Restaurante Helana
Situado na zona histórica de Idanha-a-Nova, nas antigas 
instalações da Fábrica de Refrigerantes Raiana dos anos 50 
surge um espaço cuidado, onde o conforto e o bem-estar 
não foram postos de lado. Com ingredientes selecionados, 
maioritariamente de produtores locais a cozinha 
intensifica o conceito de cultura gastronómica, realçando 
o que de melhor existe na gastronomia desta região. Mas 
porque a cozinha é um espaço de partilha e conhecimento 
as pizzas e pastas têm também um lugar de destaque.

(+351) 277 201 095 
geral@helana.com

IDANHA-A-VELHA

Faça Você Mesmo!

Pelo notável conjunto de ruínas que conserva, ocupa um lugar de 
realce no contexto das estações arqueológicas do país. Ergue-se 
no espaço onde outrora existiu uma cidade de fundação romana 
capital da Civitas Igaeditanorum (séc. I a.C.), mais tarde sede 
episcopal sob domínio suevo e visigótico. Para melhor conhecer 
esta Aldeia Histórica propomos esta escapadinha que permite o 
experienciar e vivenciar da história, cultura e gastronomia deste 
tão rico território.

Sugestão de Alojamento

Moinho do Maneio
O Moinho do Maneio é mais do que uma unidade de alojamento, é um projecto de vida dos seus 
responsáveis, que pelo facto de pretenderem regressar às suas origens criaram este projecto 
de forma a poder partilhá-lo com todos. A unidade conta com quatro casas, três quartos e uma 
bolha, todos com casa de banho privativa, sendo que as casas possuem uma cozinha totalmente 
equipada. A Internet aqui não “entra” bem como todos os equipamentos tecnológicos, permitindo 
um verdadeiro Detox tecnológico a quem procura fugir ao reboliço e ao stress do dia a dia.

(+351) 277 394 399 
moinhodomaneio@gmail.com

EGITÂNIA 
– A VELHA CIDADE

SUGESTÕES 3 DIAS | 2 NOITES
Sexta Sábado Domingo

Pequeno
-almoço Unidade de alojamento Unidade de alojamento

Manhã Visita Livre à Aldeia Histórica Passeio a Cavalo 
na unidade de alojamento

Almoço
Restaurante Helana – Menu 
Aldeia – Receitas que Contam 
Histórias

Almoço Livre

Tarde Check-in na unidade 
de Alojamento

Actividade 
Retrato dos Tempos

Jantar Jantar Livre Restaurante 
Casa da Velha Fonte

Noite Pernoita na Unidade 
de Alojamento

Pernoita na unidade 
de alojamento

Programa “O Retrato dos Tempos”, deve ser reservado directamente com a empresa Porta Raiana.
Deverá contactar cada um dos estabelecimentos de forma a construir o seu programa e ter acesso às melhores ofertas.

Empresa de Animação Turística    

Porta Raiana
A Porta Raiana, dedica-se à mediação e gestão do património cultural, através de actividades 
de touring histórico-cultural em que a história, cultura e a gastronomia se aliam à experiência 
criando momentos únicos e diferenciadores a quem visita este território. 

(+351) 968 617 338
info@portaraiana.pt


