
DA ILHA 
DA PEDRA 
À EGITÂNIA

MONSANTO

Faça Você Mesmo!

Histórico-Cultural 
Ativo/Natureza  
Gastronomia & Vinhos 

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



MONSANTO

Faça Você Mesmo!

Ainda à distância, Monsanto surge imponente na paisagem 
clamando desde logo a sua importância e majestosidade. Esta 
ilha de pedra rodeada de curiosas formações rochosas, ainda 
hoje reconhecida como a “mais portuguesa de Portugal”, possui 
um mundo de recantos por descobrir. Neste programa é possível 
combinar a experiência de visita à Aldeia Histórica de Monsanto, 
com a visita à Aldeia Histórica de Idanha-a-Velha.

Sugestão de Refeição

Camião mais Português – BRB – Gastronomia com Paixão
Com uma ementa onde predominam os produtos locais. O espaço privilegia a confecção no 
momento, apresentando os produtos em Bolo do Caco a famosa “Boinada”. A confecção no Ferro 
e no Fogo, onde se destacam as panelas de ferro e os fornos a lenha, fazem também parte da 
cozinha deste espaço e da homenagem que pretendem prestar aos sabores tradicionais da Beira. 
Os vinhos, a cerveja artesanal, os sumos naturais, os licorosos, os digestivos e os doces locais, 
como a Tigelada Beirã e a Tarte de Requeijão, completam a ementa.

(+351) 966 554 915 / (+351) 913 889 809
cateringbrb@gmail.com

Sugestão de Alojamento

Casas da Villa
As Casas da Villa são resultado de uma paixão pela Aldeia Monsanto, aquela que é considerada 
como a aldeia mais portuguesa de Portugal. A unidade de alojamento oferece 6 casas (com uma 
cozinha totalmente equipada, casa de banho privativa, aquecimento, TV, e free-wifi. 
Como complemento à estadia todas as casas possuem pequeno almoço incluído, e actividades de 
animação que poderão ser reservadas junto da equipa.

(+351) 960 281 677
geral@casasdavilla.com
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SUGESTÕES 3 DIAS | 2 NOITES
Sexta Sábado Domingo

Pequeno
-almoço Unidade de alojamento Unidade de alojamento

Manhã Programa 
Uma Viagem no Tempo

Visita Livre 
à Aldeia Histórica 
de Idanha-a-Velha

Almoço

Almoço Incluído no 
Programa uma Viagem 
no Tempo
OU
Camião mais Português 
– Food Truck – BRB - 
Gastronomia com Paixão

Restaurante Casa da 
Velha Fonte

Tarde Check-in na unidade 
de Alojamento

Visita Livre à Aldeia 
Histórica de Monsanto

Jantar Jantar Livre
Restaurante Helana – 
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.


