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ENQUADRAMENTO  

A Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS) é um galardão atribuído pelo EUROPARC - Federação 

Europeia de Parques aos destinos turísticos baseados numa Área Protegida e/ou Classificada e ao seu 

entorno, que desenvolveram um trabalho de planeamento turístico do seu território, com base em princípios 

de sustentabilidade e seguindo uma metodologia participativa de envolvimento ativo dos parceiros locais. 

O desenvolvimento de uma CETS presume o envolvimento ativo dos parceiros locais (autarquias, associações 

de desenvolvimento local, representantes do setor turístico, agricultura, ensino, ONGA, etc.) numa 

composição que represente os distintos interesses do território no seu desenvolvimento turístico, através de: 

• uma Equipa Técnica de Projeto com técnicos de cada uma dessas entidades que recolhem, propõem 

e validam a informação relevante para as diferentes fases do planeamento da CETS; 

• uma Comissão de Acompanhamento com os responsáveis dessas mesmas entidades que validam a 

CETS como um todo e a posição de cada entidade no que lhes diz respeito, enquanto entidades 

promotoras de ações; 

• um Fórum Permanente de Turismo Sustentável de participação pública, onde são convidados todos 

os atores locais para discutir e validar os distintos passos de planeamento a que a implementação da 

metodologia da CETS obriga. 

 

O processo de atribuição do galardão CETS passa por um período de elaboração da candidatura, seguido de 

uma visita de verificação por parte de um verificador externo e de uma decisão de atribuição tomada por um 

Comité de Avaliação, igualmente externo, que propõe ao Conselho Diretivo do EUROPARC a atribuição da 

CETS. A Carta deve ser renovada cada 5 anos e o processo de reavaliação é semelhante ao nível da elaboração 

do dossier de candidatura, do volume de trabalho e dos custos associados. 

 

A CETS prevê ainda duas outras fases subsequentes ao reconhecimento inicial como destino de turismo 

sustentável: 

• uma Fase II que pressupõe o reconhecimento dos empresários que trabalham no território da CETS 

como Parceiros da Carta e que, através de um Acordo de Parceria e com um plano de ação de 

melhoria da sua empresa a 3 anos, se implicam na sustentabilidade da sua própria empresa 

contribuindo assim para a sustentabilidade do destino onde trabalham; 

• uma Fase III que pressupõe o reconhecimento das agências de viagens/operadores turísticos que 

desenvolvem produtos turísticos com os empresários da Fase II nos Territórios CETS e que assenta 

nos mesmos moldes da Fase II com base num Acordo de Parceria e com um plano de ação de melhoria 

da sua empresa a 3 anos. 

 

Em resumo, a CETS não é uma certificação, mas antes um diploma de reconhecimento a destinos turísticos 

baseados em Áreas Protegidas e/ou Classificadas bem como a empresários e agências de viagens que com 

eles queiram trabalhar em prol de um desenvolvimento sustentável do turismo, através de uma metodologia 

de planeamento participativo. 

Atualmente existem cerca de 106 destinos CETS em 16 países da Europa, o que faz desta a rede de destinos 

de turismo de natureza a trabalhar em prol do seu desenvolvimento sustentável mais antiga (desde 2001), 
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mais vasta (cerca de 106 destinos) e mais diversa (16 países), que conta já com cerca de 800 empresários em 

cerca de 40 destinos de 5 países europeus e com 20 agências em dois países. 

 

ANTECEDENTES  

As Jornadas da Rede da Carta Europeia de Turismo Sustentável de Espanha e Portugal são uma iniciativa das 

áreas protegidas e/ou classificadas espanholas e portuguesas que têm obtido esse reconhecimento. Criou-se 

com a finalidade de favorecer a comunicação entre os atores implicados no projeto e para potenciar as ações 

e o trabalho em Rede ao nível da Península Ibérica. A sua organização é alternada entre Portugal e Espanha 

e conta com o apoio da Secção Espanhola do EUROPARC. Constituem a Rede um total de 37 áreas protegidas 

e/ou classificadas, 29 em Espanha e 8 em Portugal.  

 

Os principais objetivos da Rede são: 

a) Promover a CETS em Espanha e em Portugal; 

b) Criar canais de comunicação entre todos os atores implicados na CETS (áreas protegidas e/ou 

classificadas, empresas do setor do turismo, agências de viagens, associações de desenvolvimento 

local, autarquias, outras organizações locais, etc.); 

c) Apoiar a implementação da Rede das CETS em Espanha e Portugal; 

d) Identificar linhas de trabalho comuns entre os diferentes atores para partilhar programas de ação; 

e) Sensibilizar e formar o empresariado turístico, gestores locais, administrações públicas e turistas 

sobre as vantagens de uma área protegida e/ou classificada reconhecida com a CETS; 

f) Contribuir para o desenvolvimento das fases II e III da CETS (compromisso das empresas do setor do 

turismo e das agências de viagens); 

g) Articular mecanismos de financiamento para o trabalho em Rede. 

 

Até à data celebraram-se cinco jornadas: 

• I Jornadas - Parque Natural Sierra de Grazalema (Cádis, Andalucia, 2005). Contaram com a 

participação de cerca de 80 pax;  

• II Jornadas - Parque Nacional da Peneda-Gerês e Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés (Portugal-

Galiça, 2006). Contaram com a participação de cerca de 140 pax;  

• III Jornadas - Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén, Andalucia, 2008). Contaram 

com a participação de cerca de 125 pax; 

• IV Jornadas - Parque Nacional de Garajonay (La Gomera, Ilhas Canarias, 2009). Contaram com a 

participação de cerca de 80 pax; 

• V Jornadas - Parque Natural de Sierra Mágina (Andalucia, 2011). Contaram com a participação de 

cerca de 60 pax; 

 

Dada a crise económica que afetou quer Portugal quer Espanha, entre 2011 e 2019 não foram promovidas 

novas jornadas da Rede Ibérica. Pretende-se assim retomar a dinâmica da rede promovendo uma nova 

jornada em março de 2020 em Portugal. 
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Neste contexto pretende-se que a retoma do conceito e animação da Rede Ibérica da CETS desta reunião seja 

feita sob a temática do papel dos empresários na construção do destino turístico, dando particular enfase às 

soluções que de ambos os lados da fronteira têm sido desenvolvidas com maior sucesso, com a marca Parque 

Natural de Andaluzia, as empresas reconhecidas Charter Partners da II Fase CETS e igualmente do lado 

português a marca Natural.pt do ICNF, convidando para o efeito os protagonistas destas iniciativas e, 

simultaneamente, identificando alguns dos temas chave que mais interessam ao empresariado, convidando 

para o efeito especialistas nessas matérias. 

 

OBJETIVOS DAS VI JORNADAS DA REDE 

• Dar a conhecer a CETS como instrumento de planeamento participativo do turismo sustentável nas 

Áreas Protegidas e/ou Classificadas (APC); 

• Reforçar e consolidar o funcionamento em rede das Áreas Protegidas e Classificadas de Espanha e 

Portugal que aderiram à CETS, como um fórum de debate e trabalho; 

• Promover o conhecimento mútuo e o intercâmbio de experiências entre os territórios CETS 

(problemáticas, metodologias e soluções operacionais); 

• Favorecer a incorporação na Rede de novas Áreas Protegidas e/ou Classificadas aderentes à CETS; 

• Aprofundar temas relacionados com o turismo sustentável e o instrumento da CETS, que sejam de 

especial interesse para as Áreas Protegidas e/ou Classificadas; 

• Promover um maior envolvimento dos empresários do setor do turismo aderentes e potenciais 

aderentes à II fase da CETS na Rede; 

• Identificar estratégias de comunicação, promoção, organização e venda dos destinos CETS e suas 

empresas parceiras; 

• Consolidar a imagem e perspetivas da CETS nas Terras do Lince e torná-la mais visível para o setor do 

turismo. 

LOCAL 

As VI Jornadas da Rede terão lugar no município do Sabugal, Território CETS das Terras do Lince, em plena 

raia ibérica. 

 

DATA DAS JORNADAS 

De 24 a 27 de março de 2020 

 Terça-feira dia 24: chegada dos participantes e jantar de boas-vindas 

 Quarta-feira dia 25: desenvolvimento das VI Jornadas 

 Quinta-Feira dia 26: desenvolvimento das VI Jornadas 

 Sexta-feira dia 27: Visitas de campo temáticas às Terras do Lince e saída dos participantes 
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PARTICIPANTES 

Está estabelecido um máximo de 85 participantes, dando prioridade aos seguintes perfis: 

• Diretores e pessoal técnico das áreas protegidas e/ou classificadas de Espanha e Portugal 

reconhecidas com a CETS (ou em processo de adesão); 

• Representantes da Federação EUROPARC; 

• ADL’s e outras entidades públicas ou privadas das Áreas Protegidas e/ou Classificadas reconhecidas 

com a CETS ou que estejam em processo de adesão; 

• Empresas turísticas aderentes à II Fase da CETS ou que sejam membros do Fórum; 

• Agências de viagens aderentes à III Fase da CETS ou que sejam membros do Fórum; 

• Outras entidades coletivas, associações e outros agentes. 

 

LÍNGUA OFICIAL DE TRABALHO 

As línguas oficiais de trabalho são o espanhol e o português, sem serviço de tradução simultânea. Todos os 

documentos de trabalho e as conclusões serão disponibilizados em espanhol e português. 

 

INSCRIÇÃO 

Para formalizar a inscrição deve preencher o formulário eletrónio disponível em 

https://forms.gle/D3vcj86rfBnVPkJf6. 

A inscrição tem um custo de 50,00€ (cinquenta euros) e inclui: 

• Documentação; 

• Os jantares de terça-feira, quarta-feira e quinta-feira; 

• Os almoços de quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira; 

• Transfere entre alguns alojamentos (assinalados com *) e o local das Jornadas e vice-versa (caso se 

justifique); 

• Transfere Madrid (Atocha)/ Sabugal/ Madrid (Atocha); 

• Visitas temáticas de sexta-feira.  

 

A inscrição apenas será valida após confirmação do pagamento da inscrição, o qual deve ser realizado através 

de transferência bancária para: 

Município Sabugal 

IBAN: PT50 0035 0702 00000003730 37 

BIC/SWIFT: CGDIPTPL 

 

O recibo de pagamento da inscrição ser-lhe-á entregue aquando do seu registo enquanto participante no 

local das jornadas. Pode presentar o recibo no alojamento que o solicitar para a aplicação do desconto a que 

têm direito os participantes das jornadas (ver listagem de alojamentos no fim do documento).  

https://forms.gle/D3vcj86rfBnVPkJf6
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METODOLOGIA DE TRABALHO 

As Jornadas irão desenvolver-se em Grupos de Trabalho e Sessões Plenárias de Abertura, Conclusões e 

Encerramento. Os grupos de trabalho são os seguintes: 

• GT1 - Como elaborar um pacote turístico com experiências de ecoturismo? Como medir a pegada de 

carbono de um pacote de ecoturismo? 

• GT2 - Como devem as empresas comunicar a CETS aos seus clientes? 

• GT3 - Como promovemos o nosso destino de ecoturismo? 

• GT4 – Promoção e comercialização das empresas CETS (Fases II e III). Situação e perspetivas. 

 

PROGRAMA 

 

Terça-feira, 24 de março 

17h00 Chegada dos participantes, registo e entrega da documentação 

21h00 Jantar de boas vindas com prova de produtos locais das Terras do Lince 

 

Quarta-feira, 25 de março 

09h00 Registo de última hora e entrega de documentação 

09h30 

Sessão de abertura das Jornadas 
António Robalo, Presidente da Câmara Municipal do Sabugal 
Javier Gómez-Limón, EUROPARC Espanha  
Teresa Fidélis, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas* 
João Carlos Pinho, ADRIMAG, CETS das Montanhas Mágicas 

10h00 

Sessão plenária e debate 
Turismo e alterações climáticas : desafios, serviços climáticos para o turismo Europeu e 
exemplos práticos  

Yoelma Rodriguez , Consultora Ramboll  

11h00 Pausa para café 

11h30 

Sessão plenária e debate 
Os Critérios Globais como instrumento para um turismo sustentável no âmbito dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU  

Luigi Cabrini, Presidente da Junta Diretiva do Global Sustaibable Tourism Council 

12h30 

Organização dos Grupos de Trabalho Temáticos e início dos trabalhos 
 
GT #1 Como elaborar um pacote turístico com experiências de ecoturismo? Como medira 
pegada de carbono de um pacote de ecoturismo? 

Coordenador: Javier Gómez Limón, EUROPARC Espanha 
Caso prático ES: Carla Danelutti, Projeto MEET, IUCN Mediterrâneo  
Caso prático PT: Dalila Dias, Aldeias Históricas de Portugal 
 

GT #2 Como devem as empresas comunicar a CETS aos seus clientes?  
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Coordenador: João Carlos Farinha, Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas 
Caso prático ES: Nuria Sendrós, Generalitat Catalunya, Departament de Territori i 
Sostenibilitat 
Caso prático PT: Azucena Martin, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, CETS 
das Terras do Priolo 

 
GT #3 Como promovemos os nossos destinos de ecoturismo? 

Coordenador: Paulo Castro, EUROPARC Federation 
Caso prático ES: Joan Pijuan, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
Caso prático PT: Verónica Bernando, Associação Geoparque Arouca, CETS das 
Montanhas Mágicas 

 
GT #4 Promoção e comercialização das empresas CETS (Fases II e III). Situação e perspetivas 

Coordenador: Amanda Guzmán, Associação Ecoturismo em Espanha 
Caso prático ES: Andrés García, Hospedería Bajo el Cejo 
Caso prático PT: Isabel Sousa, Explore Ibéria 

13h00 Almoço volante 

15h00 Continuação da sessão em Grupos de Trabalho  

18h00 Fim dos Trabalhos do dia 

21h00 Jantar e programa social 

*a confirmar 

 

Quinta-feira, 26 de março 

09h00 Continuação da sessão em Grupos de Trabalho  

11h00 Pausa para café 

11h30 Continuação da sessão em Grupos de Trabalho  

13h00 Almoço volante 

15h00 Continuação da sessão em Grupos de Trabalho  

16h00 

Sessão plenária para discussão das conclusões dos Grupos de Trabalho  
GT #1 - Javier Gómez Limón, EUROPARC Espanha 
GT #2 – João Carlos Farinha, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 
GT #3 - Paulo Castro, EUROPARC Federation 
GT #4 - Amanda Guzmán, Associação Ecoturismo em Espanha 

17h30 Encerramento oficial das Jornadas 

21h00 Jantar de encerramento e programa social 
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Sexta-feira, 27 de março 

08h00 Visitas de campo temáticas às Terras do Lince (5 opções à escolha) 

13h30 Almoço (tipo picnic) 

15h00 Saída dos participantes 

INFORMAÇÃO SOBRE VISITAS DE CAMPO TEMÁTICAS 

 

Visita 1 – Passeio BTT  

Número máximo de participantes: 20 pax 

Ponto de encontro: Centro BTT do Sabugal 

Hora da saída: 08h00 

Hora de regresso: 13h00 

Resumo da visita: saída em BTT de 35 km pelos percursos de descoberta do território que iniciam no Centro 

BTT do Sabugal com uma apresentação prévia do conceito Centro BTT e explicação das Ações relacionadas 

previstas no PA 2016-2020 da CETS relativas ao BTT e ao Cicloturismo. Almoço no trajeto em modo picnic. 

Pode consultar as características do percurso aqui.  

Grau de dificuldade: elevado 

Recomendações: levar equipamento apropriado para a prática de BTT 

 

 

 

  

https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-sabugal/turismo-cultura-lazer/desporto/btt/percurso-2/
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Visita 2 – Aldeias Históricas 

Número máximo de participantes: 25 pax 

Ponto de encontro: Sabugal (local específico a determinar) 

Hora da saída: 08h00 

Hora de regresso: 13h00 

Resumo da visita: deslocação a duas das Aldeias Históricas, Sortelha no Sabugal e Castelo Mendo em Almeida, 

com apresentação do conceito da Rede de Aldeias Históricas, visita aos dois núcleos históricos e contacto com 

empresários. Deslocação em autocarro e pequenos percursos a pé nos núcleos históricos. Almoço no trajeto 

em modo picnic.  

Grau de dificuldade: baixo 
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Visita 3 – Reserva Natural da Serra da Malcata 

Número máximo de participantes: 20 pax  

Ponto de encontro: Sabugal (local específico a determinar) 

Hora da saída: 08h00 

Hora de regresso: 13h00 

Resumo da visita: deslocação em autocarro à Reserva Natural da Serra da Malcata com visita aos pontos 

importantes do ponto de vista de paisagem/habitats (aldeia de Malcata, panorâmica Rio Côa, Carvalhal, 

subida à Machoca, panorâmicas do planalto ribacudano, descida até ao Meimão, albufeira da ribeira da 

Meimoa, interpretação dos ecossistemas, saída por Valdedra, panorâmica da falha geológica, minas de ouro 

romanas da Presa). Realização de um percurso pedestre com guia. Durante os trajetos em autocarro serão 

abordados os temas relativos ao estatuto de proteção da Reserva e da sua história, as questões do Lince e de 

outras espécies ameaçadas, das duas matas nacionais inseridas no sistema Malcata, etc. Almoço no trajeto 

em modo picnic.  

Grau de dificuldade: moderado 
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Visita 4 – Foraging nas Terras do Lince 

Número máximo de participantes: 20 pax 

Ponto de encontro: Sabugal (local específico a determinar) 

Hora da saída: 08h00 

Hora de regresso: 13h00 

Resumo da visita: Saída de campo para Foraging (colheita de espécies selvagens para aproveitamento 

agroalimentar). Apresentação do conceito e das Ações relacionadas previstas no PA 2016-2020 da CETS. 

Deslocação em autocarro e pequenos percursos a pé no campo para colheita de espécies selvagens 

comestíveis.  

Grau de dificuldade: moderado 
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Visita 5 – GR Vale do Côa e Serra das Mesas 

Número máximo de participantes: 20 pax 

Ponto de encontro: Sabugal em local a determinar 

Hora da saída: 08h00 

Hora de regresso: 13h00 

Resumo da visita: saída à Serra das Mesas para descoberta da Foz do Côa e do ponto geodésico que separa 

as bacias hidrográficas dos rios Douro e Tejo, os dois países (Portugal e Espanha) e as quatro províncias, bem 

como a tradição da mesa dos quatro bispos. Apresentação das ações previstas no PA 2016-2020 da CETS 

relativas ao trabalho de valorização da Raia Ibérica. Deslocação em autocarro e percurso a pé no campo. 

Almoço no trajeto em modo picnic.  

Grau de dificuldade: moderado 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES 

No Sabugal a temperatura média anual é de 10.7 ºC e a humidade do ar situa-se no 71%, sendo os meses de 

novembro até abril os mais frios. Para as visitas de campo aconselhamos: 

• Casaco  

• Calçado e roupa cómodos para caminhar e/ou andar de bicicleta 

• Proteção para a chuva 

• Câmara fotográfica 



 

 

 
15 

INFORMAÇÃO GERAL 

Correio eletrónico: jornadascetsiberica@gmail.com   

Página web: https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-sabugal/apoio-ao-desenvolvimento/rede-da-carta-

europeia-de-turismo-sustentavel-de-espanha-e-portugal/ 

As Terras do Lince 

O Território CETS das Terras do Lince integra os municípios de Almeida, Sabugal e Penamacor. Situa-se em 

Portugal Continental, mais especificamente no interior da região Centro, fazendo fronteira com as províncias 

espanholas de Salamanca e Cáceres das Regiões Autonómicas de Castilla y León e de Extremadura 

respetivamente. É assim um território raiano localizado na fronteira mais antiga da Europa. 

Dado este território confinar com o sul do território CETS do Parque Natural do Douro Internacional, que por 

sua vez liga a norte ao território CETS do Parque Natural de Montesinho, podemos afirmar que, para além de 

ser a fronteira mais antiga da Europa, é também uma das fronteiras europeias que oferece uma maior 

diversidade de destinos de turismo de natureza reconhecidos pelo seu trabalho em prol de um 

desenvolvimento turístico sustentável. 

Os municípios que integram este território possuem uma ligação natural centrada na Reserva Natural da Serra 

da Malcata, nos espaços das Rede Natura 2000 e no rio Côa, e uma ligação histórico-cultural associada 

principalmente a sua condição de território de fronteira. 

 

Como chegar 

• Em carro 

De Lisboa - Seguir na A1 até à saída para a A23. Apanhar a A23 na direção Este e sair na saída de Sabugal/Caria. 

A partir daí é só seguir as indicações de Sabugal. 

 

Do Porto - Seguir na A1 na direção Sul até à saída para Aveiro/A25. Seguir pela A25 na direção Vilar Formoso. 

Depois de passar a saída da Guarda, sair para a A23 na direção Castelo Branco/Portalegre/Lisboa. Na A23 sair 

para Sabugal (é a primeira saída depois da estação de serviço). Na rotunda seguir as indicações de Sabugal. 

De Espanha - entrar em Portugal pela fronteira de Vilar Formoso e siga pela N-332 em direção ao Sabugal; 

 

• Em comboio: 

Estação de Vilar Formoso (a 48 km de distância) através da Linha Ferroviária Internacional da Beira Alta (com 

ligações a Madrid e Hendaye) que liga o entroncamento ferroviário da Pampilhosa (perto de Coimbra) à 

fronteira com Espanha em Vilar Formoso; 

Estações da Guarda (30 km) através da linha da Beira Baixa; 

 

• Em avião  

Os aeroportos mais próximos ao município do Sabugal são o Aeroporto Francisco Sá Carneiro no Porto (a 252 

km de distância) e o Aeroporto Internacional de Lisboa (a 310 km de distância). 

mailto:jornadascetsiberica@gmail.com
https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-sabugal/apoio-ao-desenvolvimento/rede-da-carta-europeia-de-turismo-sustentavel-de-espanha-e-portugal/
https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-sabugal/apoio-ao-desenvolvimento/rede-da-carta-europeia-de-turismo-sustentavel-de-espanha-e-portugal/
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Alojamentos no Sabugal 

As unidades de alojamento apresentadas nesta tabela estabeleceram um acordo com a organização, pelo que irão praticar um preço especial para os 

participantes das jornadas. Assim, no momento da reserva, não se esqueça de referir que participará nas Jornadas. O recibo de pagamento da inscrição 

(que lhe será entregue aquando do seu registo nas Jornadas) servirá de comprovativo, caso seja solicitado pelo estabelecimento de alojamento. 

 

NOME CAPACIDADE 
DISTÂNCIA 

RELATIVAMENTE AO 
LOCAL DAS JORNADAS 

CORREIO ELETRÓNICO TELEFONE PÁGINA WEB 

Palheiros do Castelo 7 quartos duplos 0 km palheirosdocastelo@logradouro.pt  +351 916036269  www.palheirosdocastelo.pt 

Casas da Vila 4 quartos duplos 0 km xapeira@gmail.com  +351 918681770 www.casas-da-vila.com 

Hospedaria Robalo 25 quartos 0 km hospedariarobalo@gmail.com  +351 271753566 www.turismo-robalo.com 

Residencial Sol Rio 10 quartos 0 km solriosabugal@gmail.com  +351 966122191 
https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-
sabugal/turismo-cultura-lazer/onde-
dormir/residencial-sol-rio/  

Mon château au 
Sabugal 

3 camas (4 pax) 0 km 
cristinatenreira.sanches@gmail.co
m  

+351 933836435 
https://www.airbnb.pt/rooms/9198848?sour
ce_impression_id=p3_1579269638_aPQuAjiv
Gi72JpbT 

Refugio do campo*  3 quartos duplos 13 km refugionocampo@gmail.com  
+351 913274242 

 +351 271607473 
https://www.facebook.com/refugionocampo
/ 

Casas Carya Tallaya* 7 quartos duplos 7 km caryatallayareservas@gmail.com  +351 926035183 www.caryatallayacasasdecampo.com 

Casa da Marzagona* 2 quartos duplos 10 km geral@logradouro.pt  +351 916036269 
https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-
sabugal/turismo-cultura-lazer/onde-
dormir/casa-da-marzagona/ 

Casa da Camélias 
Malcata 

2 quartos (casal) 10 km nelidavbnabais@gmail.com  +351 965341351 
https://www.airbnb.pt/rooms/18212515?so
urce_impression_id=p3_1579269621_iCrqdk
zuo%2FTyVAWi 

Casa do Manego 5 quartos duplos 10 km casadomanego@hotmail.com  
+351 966120201 

 +351 967837148 
https://www.facebook.com/TurismoRuralCas
aDoManego 

Hotel Rural do Cró* 30 quartos 15 km geral@hoteldocro.com  +351 271589002 www.hoteldocro.com   

Residencial 
Pelicano* 

20 quartos 18 km hostalpelicano@gmail.com +351 271647560 
https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-
sabugal/turismo-cultura-lazer/onde-
dormir/residencial-o-pelicano/  

*Garantido o serviço de transfere entre o alojamento e o local das jornadas (e vice-versa) caso se justifique 
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