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Sugestão de Restaurante

Dom Gabriel
O restaurante Dom Gabriel, em Trancoso, localiza-se no centro da localidade, num edifício 
coberto a pedra, antigo, mas completamente recuperado. Partilha o espaço com um café onde 
são servidos vários petiscos, mas na sala principal, sempre que possível, são os pratos regionais 
o centro das atenções. 

(+351) 918 408 755

TRANCOSO

Faça Você Mesmo!

O seu imponente castelo milenar contrasta com os sobressaltos 
e temores vividos pelas gentes de outrora. Foi terra de fronteira, 
palco de diversas lutas e batalhas marcantes para a formação e 
independência do reino. Neste programa, preparámos algumas 
sugestões de forma a conhecer todas as estórias e lendas bem 
como a gastronomia desta Aldeia Histórica.

Sugestão de Alojamento

Solar Sampaio e Melo
O Solar Sampaio e Melo dispõe de 8 quartos duplos e 2 suites que apresentam uma decoração que 
é uma simbiose perfeita de mobiliários antigos da família com o luxo da modernidade atual. Todos 
os quartos incluem televisão de ecrã plano com canais por satélite e uma casa de banho privativa. 
O Solar ainda disponibiliza uma biblioteca, sala principal, pátio interior, parque infantil, sala de 
reuniões e sala de jogos bem como, de serviço Wi-Fi gratuito. No jardim, delimitado por muros 
altos que lhe conferem maior privacidade, os hóspedes podem encontrar alguns elementos únicos 
como as cameleiras centenárias, o torreão com as suas ameias, o bar para relaxar e uma piscina 
exterior para os dias mais quentes.

(+351) 966 046 766 
solarsampaioemelo@sapo.pt   
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SUGESTÕES 3 DIAS | 2 NOITES
Sexta Sábado Domingo

Pequeno
-almoço Unidade de alojamento Unidade de alojamento

Manhã Visita Livre 
à Aldeia Histórica

Visita ao Campo 
de Batalha de São Marcos

Almoço
Restaurante Dom Gabriel 
– Menu Festa – Receitas 
que Contam Histórias

Restaurante 
O Retiro do Castiço

Tarde Check-in na unidade 
de Alojamento Visita à Casa do Bandarra

Jantar Jantar Livre Restaurante 
a Tasquinha do Chefe

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.


