
 
 

 

 

 

MONTEBELO HOTELS & RESORTS CELEBRA RÉVEILLON  

NA REGIÃO CENTRO 
 

Viseu, 14 de dezembro de 2022 - A contagem decrescente para 2023 na Região Centro do país 

celebra-se com glamour e sofisticação nas unidades cinco estrelas da cadeia Montebelo Hotels 

& Resorts.  

Em Viseu, Barragem da Aguieira/Mortágua, Penalva do Castelo ou em Ílhavo há propostas para 

todos os gostos, que aliam a boa gastronomia à arte de bem-receber, que caracteriza a cadeia 

hoteleira da Visabeira Turismo.  

Da música ao vivo às atividades de lazer, passando pelas experiências inesquecíveis de conforto 

e relaxamento, não faltam razões para rumar aqueles destinos e brindar ao Novo Ano de forma 

memorável. Há ainda a estreia do Restaurante Amazónia - Eat, Drink & Get Wild nas 

celebrações de Réveillon, que promete um “cocktail” de emoções. 

 

Para o Montebelo Viseu Congress Hotel há programas desde 375 euros por pessoa/ noite e um 

convite para despedir-se de 2022, com pompa e circunstância, numa das mais belas cidades do 

país. A banda LBB e o Dj Nekas prometem animação ao longo da noite.  

A par da cidade-jardim, também o Montebelo Aguieira Lake Resort & SPA, localizado na 

albufeira da Barragem da Aguieira, em Mortágua, oferece um entusiasmante programa de fim-

de-ano a partir de 299 euros por pessoa/noite. Aqui o desafio passa por aliar momentos de 

diversão, com a “Band The Brother's”, a momentos de harmonia, tirando partido da natureza em 

estado puro.  

Para quem prefere mergulhar em séculos de história, o Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel 

apresenta um cativante programa de réveillon a partir de 399 euros por pessoa/noite. Aqui, 

onde nasceu em 1824 a fábrica de porcelana Vista Alegre, as doze badaladas vão materializar 

toda a magia que tornam o Lugar da Vista Alegre num destino tão especial, complementado pela 

performance musical de Sílvia Mitev e dos “Express Cool”. 

Os três programas incluem Jantar de Réveillon, animação com música ao vivo, brunch ou 

almoço no primeiro dia do ano, pequeno-almoço buffet, tratamento VIP à chegada ao quarto 

ou apartamento, e acesso aos espaços Wellness do hotel, incluindo a piscina interior aquecida 

e ginásio, entre outras atividades propostas. E para que a estada seja usufruída ao máximo, há 

ainda, late check-out, mediante disponibilidade.  

Em Penalva do Castelo, a cerca de 25 quilómetros de Viseu, o Parador Casa da Ínsua, integrado 

numa secular quinta produtora de vinhos do Dão e queijo Serra da Estrela, apresenta um 

programa de Réveillon com duas noites de alojamento com pequeno-almoço incluído, 

tratamento VIP com oferta de uma garrafa de espumante Casa da Ínsua e uma peça da Vista 

Alegre e festa de réveillon com preço de 450 euros por pessoa. Aqui a animação fica a cargo do 

saxofonista e Dj Pedro Laires. 



 
 

 
 

Para quem preferir um réveillon mais “exótico” e “wild”, o programa marca a estreia do 

Restaurante Amazónia localizado no The Day After. Para os forasteiros esta proposta associa-

se a alojamento de uma ou duas noites no Montebelo Príncipe Perfeito Viseu Garden Hotel ou 

no Montebelo Palácio dos Melos Viseu Historic Hotel, no centro histórico da cidade. 

 

O programa inclui a Festa de Réveillon com Jantar de Ano Velho, Ceia de Ano Novo, Bar Aberto 

e Animação Musical, transfers de e para o hotel/ Restaurante Amazónia, pequeno-almoço, 

tratamento VIP no quarto e late check-out mediante disponibilidade. 

A estadia pode ainda incluir os diversos programas de atividades que as unidades Montebelo 

Hotels & Resorts disponibilizam. 

Imagens das unidades: https://we.tl/t-ytfVvKUdnM  

 

Os programas estão disponíveis no website, em 
https://montebelohotels.com/pt/ofertas/programa-de-passagem-de-ano. 

Para mais informações e reservas, os interessados podem contactar o: (+351) 232 420 000 ou 
reservasmontebelo@montebelohotels.com. 

_____________________________________________________________________________________ 

Enjoy the Best, a nova assinatura da marca, reforça o compromisso do grupo Montebelo Hotels & Resorts 
de proporcionar a todos os seus hóspedes o melhor de cada região e destino, para que possam desfrutar 
da melhor forma, seja em viagens de lazer, negócios ou celebrações muito especiais, quer em Portugal, 
quer em Moçambique. 
 

Sobre o grupo Montebelo Hotels & Resorts: 
Com 14 empreendimentos em Portugal e Moçambique, o Montebelo Hotels & Resorts conta com uma 
história de quase 25 anos na hotelaria portuguesa. Parte integrante do Grupo Visabeira, o Montebelo 
Hotels & Resorts junta-se a um portefólio de marcas como a Vista Alegre, a Bordallo Pinheiro, o Palácio 
do Gelo Shopping e a agência de viagens Mundicor. 


