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Faça Você Mesmo!

Histórico-Cultural 
Gastronomia & Vinhos 
Ativo/Natureza 

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



BELMONTE

Faça Você Mesmo!

Neste programa, propomos uma viagem no tempo, até à 
época dos descobrimentos, onde Pedro Álvares Cabral, ilustre 
Belmontense, foi figura ímpar. Sugerimos ainda uma visita 
ao Museu Judaico de forma a conhecer a história desta tão 
importante comunidade.

Sugestão de Restaurante

Casa do Castelo
O Restaurante Casa do Castelo, está localizado no centro da Aldeia Histórica de Belmonte com 
uma vista privilegiada para o castelo onde foi buscar o nome. 
Para honrar a tradição, serve apenas produtos de produção local que utiliza para conseguir recriar 
receitas regionais. São ex-libris os ovos mexidos com farinheira, o cabrito grelhado ou o ensopado 
de borrego e ainda as tão tradicionais papas de carolo.

+(351) 275 181 675
info@casadocastelo.net

Sugestão de Alojamento

Belmonte Sinai Hotel
O hotel dispõe de 27 quartos no total, sendo 2 deles suites familiares e 1 quarto adaptado a 
pessoas com  mobilidade reduzida. Todos osa além da possibilidade de colocação de cama extra 
& casa de banho privativa possuem ainda ar-condicionado, fechadura electrónica de segurança, 
televisão com canais por cabo, mesa de trabalho, telefone e free-wifi.
O Hotel possui também um Restaurante com o melhor da gastronomia regional.

+351 275 910 800 / 968 592 446
geral@belmontesinaihotel.com

A TERRA
DOS CABRAIS

SUGESTÕES 3 DIAS | 2 NOITES
Sexta Sábado Domingo

Pequeno
-almoço Unidade de alojamento Unidade de alojamento

Manhã Visita Livre à Aldeia 
Histórica

Caminhada Pequena Rota 
PR1 BMT | Belmonte

Almoço Restaurante o Brasão

Restaurante Casa do 
Castelo – Menu Aldeia 
– Receitas que Contam 
Histórias

Tarde Check-in na unidade 
de Alojamento

Visita ao Museu 
dos Descobrimentos Visita ao Museu Judaico

Jantar Jantar Livre Jantar na unidade 
de alojamento

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.


