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Faça Você Mesmo!
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Gastronomia & Vinhos  
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PIÓDÃO

Faça Você Mesmo!

Enquanto percorremos a Serra do Açor, ao mesmo tempo que nos 
deixamos  encantar pelo aspeto majestoso e puro da paisagem, 
a curiosidade e a  impaciência invadem-nos. Neste programa, 
preparámos algumas sugestões de  forma a conhecer todos os 
recantos desta Aldeia Histórica, em harmonia com a natureza.

Sugestão de Alojamento

Inatel Piódão
Unidade Hoteleira construída em xisto, situada na bela Aldeia Histórica do Piódão. Para os que 
procuram a aventura, esta Unidade constitui um bom ponto de partida para a descoberta da Serra 
do Açor. Dispõe de 27 quartos totalmente equipados, bar, restaurante, piscina coberta aquecida, 
sauna, jacuzzi, ginásio, sala de jogos, sala de reuniões, free wi-fi e Parque de estacionamento 
privativo. 

(+351) 235 730 100
inatel.piodao@inatel.pt

EM SINTONIA 
COM A PAISAGEM

SUGESTÕES 3 DIAS | 2 NOITES
Sexta Sábado Domingo

Pequeno
-almoço Unidade de alojamento Unidade de alojamento

Manhã
Visita Livre 
à Aldeia Histórica

Passeio em Bicicleta 
de Estrada – Percurso 
Azul – Rede de Percursos 
Cicláveis

Almoço Restaurante 
Solar dos Pachecos Restaurante O Fontinha

Tarde Check-in na unidade 
de Alojamento

Caminhada PR2 AGN / 
Povos da Ribeira

Jantar Jantar Livre Jantar na unidade 
de alojamento

Noite Pernoita na Unidade 
de Alojamento

Pernoita na unidade 
de alojamento

Sugestão de Empresa de Animação Turística     

Pedal to Enjoy
A Pedal to Enjoy empresa de animação turística, tem como objectivo oferecer experiências únicas 
ao visitante, focadas em passeios / tours de bicicleta por locais de elevado valor natural, histórico 
e cultural.

(+351) 961 587 202 
pedaltoenjoy.ambikes@gmail.com

Sugestão de Restaurante

Restaurante O Fontinha
Aberto desde 1989, o Restaurante Fontinha possui como ex-
libris pratos tradicionais como a Chanfana Assada no forno 
a Lenha, o bucho de porco recheado, e as trutas grelhadas. 
Situado no interior da aldeia (junto ao chafariz), a sua 
localização privilegiada dá-lhe o enquadramento ideal para 
quem procura o melhor da gastronomia da região.

(+351) 235 731 151
ofontinharestaurante@gmail.com

Bicicleta de estrada não incluída no programa.
Deverá contactar cada um dos estabelecimentos de forma a construir o seu programa e ter acesso às melhores ofertas.


