
DAS MURALHAS 
DE SORTELHA 
AO CASTELO 
DO SABUGAL

SORTELHA

Faça Você Mesmo!

Ativo/Natureza  
Gastronomia & Vinhos 
Histórico-Cultural 

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



SORTELHA

Faça Você Mesmo!

Caminhar por entre as calçadas medievais em torno desta 
Aldeia Histórica permitir-lhe-á descobrir a cada canto uma 
nova curiosidade: inscrições & unidades de medida ancestrais, 
ribeiras, castanheiros seculares, ou pequenas hortas plenas de 
cheiros e cores. Neste programa, preparámos algumas sugestões 
de forma a conhecer todos os recantos desta Aldeia, podendo 
enquanto complemento visitar a cidade do Sabugal e o seu 
imponente Castelo de 5 Quinas.

Sugestão de Restaurante

 Casa da Esquila
O Restaurante Casa da Esquila, é hoje uma referência da gastronomia beirã, situado na Aldeia do 
Casteleiro a escassos 9km da Aldeia Histórica de Sortelha, permite que quem se senta nas suas 
mesas, e através de uma carta inovadora que não esquece os pratos tradicionais vivencie uma 
verdadeira experiência gastronómica..

(+351) 271 381 070
geral@casadaesquila.com

Sugestão de Alojamento

Casas do Campanário
As Casas do Campanário, situadas na zona intramuralhas de Sortelha, são duas casas de aldeia 
que aliam o conforto do presente com a história do passado. Possuem cozinha totalmente 
equipada, área de estar / comum, casa de banho privativa, tv, aquecimento e ainda free-wifi.
Como complemento à estadia oferecem também o serviço de pequeno almoço.

(+351) 964 864 317

DAS MURALHAS 
DE SORTELHA AO 
CASTELO DO SABUGAL

SUGESTÕES 3 DIAS | 2 NOITES
Sexta Sábado Domingo

Pequeno
-almoço Unidade de alojamento Unidade de alojamento

Manhã Visita Livre 
à Aldeia Histórica

Visita Livre 
pela cidade do Sabugal

Almoço Restaurante Dom Sancho Restaurante O Robalo

Tarde Check-in na unidade 
de Alojamento

Passeio de Burro pelas 
Aldeia Histórica – JMAL 
Actividades Turísticas

Jantar Jantar Livre

Restaurante Casa da 
Esquila – Menu Festa 
– Receitas que Contam 
Histórias

Noite Pernoita na Unidade 
de Alojamento

Pernoita na unidade 
de alojamento

Para reservar o Passeio de Burro, deverá contactar a empresa JMAL – Actividades Turísticas.
Deverá contactar cada um dos estabelecimentos de forma a construir o seu programa e ter acesso às melhores ofertas.


