
DESCUBRA 
A ESTRELA 
DO INTERIOR

ALMEIDA

Faça Você Mesmo!

Histórico-Cultural 
Ativo/Natureza 
Saúde e Bem Estar 

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



ALMEIDA

Faça Você Mesmo!

Para esta escapadinha convidamo-lo a descobrir a Aldeia 
Histórica de Almeida. Fruto da evolução da arquitetura militar 
ao  longo dos séculos, Almeida é hoje um dos melhores exemplos 
do  engenho militar.

Sugestão de Restaurante

Restaurante O Caçador
Situado no coração da aldeia de Malpartida, é um Restaurante 
tradicional, acolhedor e de ambiente familiar. O bacalhau é 
REI , tendo várias sugestões que incluem este pescado… O 
polvo foge à regra, mas é um dos pratos mais requisitados e 
apreciado pelos clientes. A Carne é RAINHA, realçamos:  as 
costelinhas de borrego o cabrito assado, e por último o naco 
e a costeleta de vitela. Para adoçar o palato: O arroz doce, as 
farófias, o leite creme, a tigelada e as Natas do Céu. Tudo isto, 
acompanhado com vinho e queijos da região e o tradicional 
doce de abóbora.

+351 271 574 344
ocacadormalpatida@hotmail.com

Sugestão de Alojamento

Casa do Ti Messias
Localizada no centro Histórico de Almeida, a Casa do Ti 
Messias divide-se por três andares: no rés do chão uma 
sala com salamandra e televisão e ainda uma cozinha 
totalmente equipada; no primeiro e segundo andar um 
quarto twin e um quarto duplo ambos com casa de banho 
privativa, por último  dispõe ainda de um terraço amplo 
com vista sobre a Aldeia Histórica e a paisagem envolvente.

+351 919 415 824
casadotimessias@gmail.com

DESCUBRA 
A ESTRELA 
DO INTERIOR

SUGESTÕES 3 DIAS | 2 NOITES
Sexta Sábado Domingo

Pequeno
-almoço Bar São Francisco Bar São Francisco

Manhã Visita Livre 
à Aldeia Histórica

Passeio de Charrette – 
Saída do Picadeiro Real 
(20min)

Almoço Restaurante O Caçador Restaurante Granitus

Tarde Check-in na unidade 
de Alojamento

Programa nas Termas 
da Fonta Santa

Jantar Jantar Livre Restaurante Talmeyda

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.


