
A CAPITAL 
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MARIALVA

Faça Você Mesmo!

Ativo/Natureza  
Histórico-Cultural 
Gastronomia & Vinhos 
Em Família 

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



MARIALVA

Faça Você Mesmo!

Entrar em Marialva, é entrar num verdadeiro cenário histórico, 
onde as suas pedras parecem querer contar-nos as estórias e 
lendas deste local idílico outrora capital do reino lusitano dos 
Aravos. Neste programa propomos que conheça a história, a 
cultura e a envolvente paisagística deste território ancestral. 

Sugestão de Restaurante

Restaurante Taberna do Juiz
Perfeito para degustar o melhor da gastronomia beirã, é muito mais que uma mesa com pão e 
vinho, é o despertar dos sabores da Região da Beira. Um espaço acolhedor e descontraído onde os 
taberneiros estão de braços abertos e prontos para o receber.

(+351) 916 555 463
tabernadojuiz@gmail.com

Sugestão de Alojamento

Quinta da Bacelada
A Quinta da Bacelada está localizada na aldeia do Rabaçal, concelho de Mêda (Vale do Côa), está 
inserida numa vasta propriedade de aproximadamente 27 Hectares e proporciona aos seus 
hóspedes a tranquilidade de uma casa rural portuguesa, solar do séc. XVIII, que foi construída por 
ancestrais da atual família dos Sampaio e Mello. Os quartos estão localizados no interior da antiga 
casa dos caseiros, com os tradicionais balcões da beira e separada da casa senhorial por um pátio 
empedrado. Dentro de portas, mata-se o tempo no bar, numa partida de bilhar e snooker ou num 
jogo de xadrez ou mesmo num jogo de cartas sobre um pano verde. Na tranquilidade da pequena 
biblioteca, há sempre um livro que ainda falta ler. No inverno desfrute da deliciosa intimidade de 
uma aconchegante manta, em frente à lareira.

(+351) 933 018 756
qb.quintadabacelada@gmail.com

A CAPITAL 
DOS ARAVOS

SUGESTÕES 3 DIAS | 2 NOITES
Sexta Sábado Domingo

Pequeno
-almoço Unidade de alojamento Unidade de alojamento

Manhã
Visita Guiada ao Castelo 
e Cidadela da Aldeia 
Histórica

Caminhada Pequena Rota 
PR1 MED /Marialva

Almoço Pé de Cabra – Mercearia 
Moderna

Restaurante 
Taberna do Juiz

Tarde Check-in na unidade 
de Alojamento

Passeio Equestre 
na Quinta da Bacelada

Jantar Jantar Livre Jantar na unidade 
de alojamento

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.


