
 
 

FÉRIAS VERÃO DE SONHO COM A MONTEBELO HOTELS & 
RESORTS 

 
Programas de 3, 5, 7 ou 14 noites em hotéis de 4 e 5 estrelas em Viseu, Ílhavo e Barragem da 

Aguieira, desde 314 euros 
 
Viseu, 6 de julho de 2022 – O verão é tempo de férias, de descanso, de descoberta, de partilha, 
de sabores, de aventura e muito mais. Para a família ou para os amigos é tempo de recarregar 
energias depois de um ano desgastante. 
A pensar em todos esses desejos de verão, a Montebelo Hotels & Resorts programou ofertas 
irresistíveis para estadias de 3, 5, 7 ou 14 noites. As propostas são amplas e diversificadas. 
Descobrir o Centro do País é conhecer uma zona de paisagens verdadeiramente únicas, com 
múltiplas escolhas, desde o interior ao litoral. 
  
Optando pela descoberta da história de quase dois séculos da porcelana, a opção leva ao 
Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel, unidade de 5 estrelas envolvida num dos territórios fabris 
mais emblemáticos da Europa – a Vista Alegre. O hotel enquadrado no sítio da Vista Alegre 
permite ao hóspede a visita ao Museu Vista Alegre, o maior repositório da arte cerâmica da 
Europa; a visita ao Monumento Nacional, a Capela de Nossa Senhora de Penha de França ou 
participar nos programas que incluem oficinas de pintura e escultura. O Montebelo Vista Alegre 
Ílhavo Hotel fica a escassos minutos das esplêndidas praias da Barra e Costa Nova. 
 
Mas, se a aventura em que o ambiente água assume protagonismo, o Montebelo Aguieira Lake 
Resort & Spa, em plena albufeira da Barragem da Aguieira, em Mortágua, tem a possibilidade 
de juntar ao lazer, um conjunto de atividades náuticas ao alcance de todos, tudo concentrado 
num ambiente de 5 estrelas onde poderá optar por diferentes tipologias de T1 a T3 ou pelas 
exclusivas vivendas com piscina privativa. 
 
Para umas férias mais citadinas, aquela que foi por várias vezes considerada como “a melhor 
cidade para viver”, tem 3 unidades hoteleiras de 4 e 5 estrelas de portas abertas. Em Viseu, 
cidade monumental e com muitos séculos de história, em que o verde da paisagem a tornam 
deslumbrante, é uma opção que permite partir à descoberta de uma região gastronómica e 
vínica de excelência. Em Viseu, pode ainda descobrir ou revisitar, entre 4 de agosto e 21 de 
setembro, os 630 anos da Guardiã das Feiras Populares, a Feira de S. Mateus. Este ano será a 
maior edição de sempre, 49 dias de muita animação, espetáculos, gastronomia, comércio e 
cultura. 
 
O 5 estrelas Montebelo Viseu Congress Hotel, com a sua piscina panorâmica, permite um 
envolvimento com a beleza da serra do Caramulo no horizonte. O Montebelo Viseu Congress 
Hotel é o hotel de referência da cadeia Montebelo Hotels, dispondo de amplas zonas de lazer, 
de um restaurante reconhecido pela sua gastronomia, piscina interior, ginásio e spa. 
Quem preferir uma estadia mais próxima da monumentalidade de Viseu, o Montebelo Palácio 
dos Melos Historic Hotel, localizado em pleno Centro Histórico, é a opção certa. A partir desta 
unidade de 4 estrelas, é possível descobrir a cidade, calcorreando a pé, as suas ruas e vielas. 
 



Mas, a Montebelo Hotels & Resorts apresenta uma outra sugestão: O Montebelo Príncipe 
Perfeito Viseu Garden Hotel. Tal como o próprio nome indica, é uma “unidade-jardim”, recente 
e totalmente remodelada, permitindo o descanso junto à piscina enquadrada em jardins que 
convidam ao relaxamento. 
 
A descoberta de todos os programas está acessível através de um simples clique em 
www.montebelohotels.com onde se encontram ofertas imperdíveis, especialmente para quem 
já é membro do programa The Best Rewards. 
 
Os programas têm valores que se iniciam nos 214 € para três noites. Para detalhe das várias 
propostas, basta uma consulta a www.montebelohotels.com ou o contacto com a central de 
reservas através do 232 420 000. Para reservas: reservasmontebelo@montebelohotels.com 
  
 
 
 
 
Programas Montebelo Hotels & Resorts – Verão 2022 
 
MONTEBELO VISTA ALEGRE: https://montebelohotels.com/montebelo-vista-alegre-ilhavo-
hotel/pt/ofertas/verao 
3 noite(s) desde 
€ 412 / programa 
 
MONTEBELO AGUIEIRA: https://montebelohotels.com/montebelo-aguieira-lake-resort-
spa/pt/ofertas/verao 
3 noite(s) desde 
€ 431 / programa 
 
 
MONTEBELO VISEU: https://montebelohotels.com/montebelo-viseu-congress-
hotel/pt/ofertas/verao 
3 noite(s) desde 
€ 297 / programa 
 
MONTEBELO PALÁCIO DOS MELOS: https://montebelohotels.com/montebelo-palacio-dos-
melos-viseu/pt/ofertas/verao 
3 noite(s) desde 
€ 214 / programa 
 
MONTEBELO PRÍNCIPE PERFEITO: https://montebelohotels.com/montebelo-principe-perfeito-
viseu/pt/ofertas/verao 
3 noite(s) desde 
€ 219 / programa 
 
_____________________________________________________________________________
________ 
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 13 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. 
 


