
POR CAMINHOS 
NA NATUREZA

LINHARES DA BEIRA

Faça Você Mesmo!

Ativo/Natureza  
Gastronomia & Vinhos 
Histórico-Cultural  

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



SUGESTÕES 3 DIAS | 2 NOITES
Sexta Sábado Domingo

Pequeno
-almoço Unidade de alojamento Unidade de alojamento

Manhã Visita Livre
à Aldeia Histórica

Caminhada Pequena Rota 
PR4 CLBGVA / Trilho da 
Calçada Romana

Almoço Almoço Livre Restaurante 
Muralhas de Celorico

Tarde Check-in na unidade 
de Alojamento Salto de Parapente

Jantar Jantar Livre

Restaurante Cova da Loba 
– Menu Feira do Gado e 
do Queijo – 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 Restaurante

Restaurante Cova da Loba
Fiel à gastronomia local e aos produtos da época e da região, como manda a tradição 
gastronómica serrana, espere encontrar uma ementa criativa que surpreende não só pelo 
tempero apurado mas também pela apresentação, cuidada e elegante, em perfeita sintonia com 
o espaço decorado com requinte. Nas sugestões à la carte, as castanhas, as peças de caça, os 
cogumelos selvagens e os enchidos da Beira são os protagonistas, mas para ter uma experiência 
de palato completa e identitária, sugerimos o Menu Feira do Gado e do Queijo – Receitas que 
Contam Histórias. 

(+351) 271 776 119
geral@covadaloba.com

LINHARES DA BEIRA

Faça Você Mesmo!

Encostada à serra da Estrela e virada para o Mondego, Linhares 
da Beira é já conhecida pela capital do Parapente. Neste 
programa, preparámos algumas sugestões de forma a conhecer 
toda a sua história & gastronomia e ainda desfrutar da beleza da 
paisagem, através de um salto de parapente.

Sugestão de Alojamento

Inatel Linhares da Beira
Num ambiente de paisagem de montanha onde o granito é rei, recortada por ribeiros e levadas 
de água cristalina, surge o imponente Solar de Linhares, local onde se encontra o Inatel Linhares 
da Beira. A unidade de alojamento dispõe de 26 quartos totalmente equipados e com casa de 
banho privativa, bar, piscina, campo de ténis, sala de reuniões e Wi-Fi e ainda um  Parque de 
estacionamento privativo.

(+351) 271 776 081 
inatel.linhares@inatel.pt

POR CAMINHOS 
NA NATUREZA


