
A FONTE 
DA GARDUNHA

CASTELO NOVO

Faça Você Mesmo!

Histórico-Cultural  
Saúde e Bem Estar  
Gastronomia & Vinhos  
Ativo/Natureza  

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



Sugestão de Restaurante

Restaurante As Tílias
Com instalações acolhedoras, o Restaurante As Tílias propõe uma refeição num espaço amplo 
e agradável, ideal para apreciar em pleno tudo o que de melhor a gastronomia beirã lhe pode 
oferecer, complementada com a mais genuína hospitalidade.

+351 275 772 269
geral@astilias.com

CASTELO NOVO

Faça Você Mesmo!

Bafejado pelo primeiros raios de sol que embatem na serra da 
Gardunha, Castelo Novo é uma aldeia onde a água escorre por 
entre as casas dando jus ao seu cognome. Neste programa, 
preparámos algumas sugestões de forma a poder relaxar e 
descontrair, em harmonia com a natureza.

Sugestão de Alojamento

Pedra Nova
Com a necessidade sentida de emoldurar memórias e proporcionar momentos de absoluto bem-
estar e prazer no contexto da Aldeia Histórica de Castelo Novo, surgiu o Pedra Nova – Turismo de 
Aldeia, a unidade de alojamento oferece 4 quartos todos com casa de banho privativa, uma sala 
comum para desfrutar de bom livro, free wifi, piscina exterior aquecida e ainda um espaço de 
restauração onde poderá usufruir do melhor da gastronomia da região.

(+351) 275 096 232 / 933 299 950
pedranova@pedranova.pt

A FONTE 
DA GARDUNHA

SUGESTÕES 3 DIAS | 2 NOITES
Sexta Sábado Domingo

Pequeno
-almoço Unidade de alojamento Unidade de alojamento

Manhã Visita Livre à Aldeia 
Histórica

Caminhada pela PR11 
FND / CASTELO NOVO

Almoço Restaurante As Tílias Restaurante O Lagarto

Tarde Check-in na unidade 
de Alojamento

Tarde para Desfrutar da 
Piscina Exterior Aquecida

Jantar Jantar Livre

Jantar na unidade de 
alojamento – Menu 
Aldeia – Receitas que 
Contam Histórias

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.


