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Montebelo Viseu congress Hotel 
reforça oferta para segmento familiar
O Montebelo Viseu Congress Hotel é a escolha de casais e 
famílias que pretendem “descobrir Viseu e a Região Centro ou 
um fim de semana mais tranquilo, fora dos maiores centros 
urbanos”, como assegura Jorge Costa, administrador da Visa-
beira Turismo, Imobiliária e Serviços. Por essa razão, a unida-
de de cinco estrelas apostou recentemente na remodelação 
dos quartos, “para reforçar a competitividade da oferta neste 
segmento”, passando a contar com mais opções de suites e 
quartos familiares. 
Além do mercado nacional, “que continua a deter a maior fatia 
de ocupação do hotel”, mercados como o espanhol, francês e 
os principais destinos europeus emissores para a região Cen-
tro “têm vindo a aumentar o seu peso”, a par do mercado bra-
sileiro, “que tem crescido significativamente”.
Os hotéis do grupo “tiveram de ajustar os preços de acordo 
com a conjuntura económica atual”. No entanto, os Montebelo decidiram “premiar” a fidelidade dos clientes através de condições 
especiais para os membros do programa do grupo Best Rewards, que incluem experiências vínicas, programas de golfe, entre ou-
tras vantagens.
“Para a época de verão mantivemos a oferta de programas de alojamento de três, cinco, sete e 15 noites, para mercado nacional 
e internacional, com a novidade da tarifa exclusiva a membros The Best Rewards a preços mais competitivos”, refere Jorge Costa. 
O administrador aponta que o restaurante “é uma das peças chave na oferta da unidade”, sendo que o hotel reabriu a esplanada 
do restaurante com vista para a serra do Caramulo e reforçou a oferta do buffet de domingo. O destaque vai para os produtos 
regionais, já que a Montebelo Hotels & Resorts dinamiza uma produção hortícola na Quinta dos Areais, em Viseu, que abastece os 
restantes hotéis da cadeia.  h


