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Com o intuito de reforçar a ação da Fundação INATEL no desenvolvimento de um 
turismo sustentável e como agente de valorização territorial, desenvolvemos 
propostas de Turismo de Natureza a partir da nossa vasta rede de unidades 
hoteleiras que cobrem o País, do Minho aos Açores, num trabalho conjunto com 
o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP (ICNF). 

Neste contexto, promovemos ainda a adesão das nossas unidades INATEL Cas-
telo de Vide Hotel, INATEL Linhares da Beira Hotel Rural e INATEL Piódão Hotel 
à marca Natural.PT.

Estas propostas serão, certamente, excelentes oportunidades de lazer e de
aprendizagem, sobretudo no que respeita aos territórios das áreas protegidas.

Aventure-se e parta à descoberta com a Fundação INATEL!

 Por um turismo responsável
 Sustentabilidade e valorização do território
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Na Paisagem Protegida da Serra do Açor destaca-se a Mata da 
Margaraça, que preserva várias espécies, algumas delas raras, 
onde no caso da flora podemos encontrar o endemismo ibé-
rico Veronica micrantha  ou do selo-de-Salomão. Realça-se, 
igualmente, a Fraga da Pena, um acidente geológico, surgindo 
assim uma bela cascata, a não perder… Descubra também, a 
encantadora Aldeia Histórica do Piódão, assim como, a Aldeia 
do Xisto, Benfeita. Por fim, encontro com um produtor de agri-
cultura biológica, aderente da Natural.PT. 

Tanto para descobrir… Reserve já!

Inclui: 2 noites de alojamento com pequeno-almoço; 1 jantar (sem bebidas) no INATEL Piódão Hotel; visita 
guiada à Mata da Margaraça e à AgroArgus; seguro.
Não inclui: transporte.

Desde 70 € (preço por pessoa, em quarto duplo) — mínimo de 4 participantes

Informações e reservas: geral — 210 027 000   •   INATEL Piódão Hotel **** — 235 730 100 
e-mail: turismo@inatel.pt | inatel.piodao@inatel.pt 
inatel.pt

 Paisagem Protegida da Serra do Açor | INATEL Piódão Hotel
 Datas: 5, 6 e 7 de maio de 2017

 À Descoberta da Serra do Açor



 À Descoberta da Serra do Açor

E porque a primavera é uma estação especial na Montanha, 
o convite do Centro Dinamizador das Aldeias de Montanha 
(ADIRAM) e do Centro de Interpretação da Serra da Estrela 
(CISE) é partir à descoberta das paisagens de primavera. 

Aceite o nosso convite, venha fotografar e observar 
as cores do Parque Natural da Serra da Estrela!

Inclui: 2 noites de alojamento com pequeno-almoço no INATEL Linhares da Beira Hotel Rural; 1 almoço em 
bolsa e a inscrição no CISE no valor de 5€; seguro. 
Não inclui: transporte.

Desde 67 € (preço por pessoa, em quarto duplo)

Informações e reservas: geral — 210 027 000   •   INATEL Linhares Hotel Rural *** — 271 776 081
e-mail: turismo@inatel.pt | inatel.linhares@inatel.pt  
inatel.pt

 Parque Natural da Serra da Estrela | INATEL Linhares da Beira Hotel Rural  
 Datas: 12, 13 e 14 de maio 2017

	 Passeio	Fotográfico
 “A Primavera nas Aldeias de Montanha”



Desafiamo-lo a conhecer um Algarve diferente do turismo de massas. Percorra uma va-
riedade de habitats e biodiversidade únicos. Eleito como uma das 7 Maravilhas Naturais 
de Portugal, o incomparável Parque Natural da Ria Formosa merece a sua visita. Sinta 
também a Paisagem Protegida Local da Fonte Benémola, onde se conserva um dos 
melhores exemplos da vegetação original do barrocal, zona de transição entre o litoral 
algarvio e a serra. Contemple connosco um extraordinário sistema hidráulico, rodeado 
de uma fauna e flora ímpares. 

Tanto para descobrir… Reserve já!

Inclui: 2 noites de alojamento com pequeno-almoço no INATEL Albufeira Praia Hotel; 1 jantar; duas visitas 
guiadas: Parque Natural da Ria Formosa e Paisagem Protegida Local da Fonte Benémola; seguro. 
Não inclui: transporte.

Desde 120 € (preço por pessoa, em quarto duplo) — mínimo de 4 participantes

Informações e reservas: geral — 210 027 000 
e-mail: turismo@inatel.pt 
inatel.pt

 Parque Natural da Ria Formosa e Paisagem Protegida Local  
 da Fonte Benémola | INATEL Albufeira Praia Hotel
 Datas: 19, 20 e 21 de maio 2017
             06, 07 e 08 de outubro 2017

 Um Algarve Diferente



O Parque Natural da Serra de São Mamede alberga valores 
naturais ímpares, resultantes da altitude, das condições cli-
matéricas particulares e dos substratos geológicos diferen-
ciados. Esta é uma época muito especial pois, habitualmente, 
coincide com a apanha da cereja. Assim, vamos tentar apanhar 
algumas cerejas e … surpresa!!! Por último, teremos o Festival 
das Lavandas, para conhecermos melhor esta planta.

Aceite a nossa proposta e venha descobrir um pouco dos tesouros desta 
área protegida!

Inclui: 2 noites de alojamento com pequeno-almoço; 1 jantar (sem bebidas) no INATEL Castelo de Vide 
Hotel; visita à Ideias & Requintes;  
Não inclui: transporte.

Desde 66 € (preço por pessoa, em quarto duplo)

Informações e reservas: geral — 210 027 000   •   INATEL Castelo de Vide Hotel *** — 245 900 200 
e-mail: turismo@inatel.pt | inatel.cvide@inatel.pt  
inatel.pt

 Parque Natural da Serra de São Mamede | INATEL Castelo de Vide Hotel
 Datas: 16, 17 e 18 de junho 2017

 Cereja e Festival da Lavanda Um Algarve Diferente



Sugerimos que percorra o trilho de Ponta Delgada (Flores) até à Fajã Grande.  

A Ilha das Flores, recentemente classificada como reserva da Biosfera, contém um 
conjunto de caraterísticas que a tornam única. 

As suas lagoas, as fajãs, entre outros, tornam as suas paisagens um presente da Natu-
reza para quem visita esta pequena pérola no meio do Atlântico. 

Tanto para descobrir… Reserve já!

Inclui: 3 noites de alojamento com pequeno-almoço; regime de meia-pensão (jantar sem bebidas) no INATEL 
Flores; acompanhamento especializado no trilho Ponta Delgada-Fajã Grande.
Não inclui: transporte aéreo. Consulte-nos para informação de preço de passagem aérea. 

Desde 198 € (preço por pessoa, em quarto duplo) — mínimo de 4 participantes

Informações e reservas: geral — 210 027 000 
e-mail: turismo@inatel.pt 
inatel.pt

 Reserva da Biosfera | INATEL Flores Hotel 
 Datas: 24 a 27 de junho 2017
             16 a 19 de julho 2017

 Ilha das Flores, um paraíso escondido



 Ilha das Flores, um paraíso escondido

POR TRILHOS DE NORTE A SUL DE PORTUGAL

Para todos aqueles que gostam de conviver com a natureza, eis a oportunidade de caminhar com a 
Fundação INATEL e descobrir os trilhos e beleza que o nosso país esconde, tendo assim a possibilidade 
de contactar e desfrutar das bonitas paisagens, que se desdobram numa harmonia de luz, cor, sons 
e fragâncias.Nesta iniciativa a Fundação propõe vários itinerários com enquadramento paisagístico 
diversificado: Linhares | Vila Ruiva, Castelo de Vide, Luso, Piodão, Foz do Arelho, Caparica e Flores.
 

CASTELO DE VIDE  Com o enquadramento paisagístico tão especial do Parque Natural da Serra 
de São Mamede temos dois destinos absolutamente imperdíveis, ambos a partir de Castelo de Vide, 
num caso, à Nossa Senhora da Penha e, em alternativa, até ao Castelo de Marvão, com regresso ao 
ponto de partida.
 

FOZ DO ARELHO  Os dois trilhos partem da INATEL da Foz do Arelho. Um convida ao passeio pela 
Lagoa de Óbidos, um dos recortes mais interessantes do litoral atlântico português, marcado por 
ímpar tranquilidade, enquanto a outra opção promove a vivência histórica dum caminho desde a Lagoa 
até à vila de Óbidos.
 

LUSO  Entre as Termas do Luso e a Mata do Buçaco poderá concretizar dois percursos pedestres do 
maior interesse. Estes dois trilhos, muito acessíveis, coincidem nalguns pontos. Um desenrola-se, 
praticamente, só dentro da Tapada do Buçaco, o outro também compreende uma pequena saída para 
breve exploração da Serra, com vegetação de maior interesse. 
 

PIÓDÃO  Além de conhecer a deslumbrante aldeia presépio da Serra do Açor, irá percorrer cercanias 
espantosas de remota ruralidade, através de testemunhos de paisagem inesquecível, do monte ao vale, 
tão perto, num primeiro percurso, até à Ribeira de Chãs de Égua. E, num circuito mais exigente, caminhar 
entre a Aldeia do Xisto da Benfeita e a Mata da Margaraça, passando pela cascata da Fraga da Pena.
 
LINHARES DA BEIRA | VILA RUIVA  Num enquadramento soberbo, em pleno Parque Natural da 
Serra da Estrela e perto do Mondego, caminhar é o grande mandamento. A aliciante proposta desafia 
a ligação entre Vila Ruiva e Linhares da Beira, duas aldeias que não perderam qualquer marca da 
ruralidade ancestral, num percurso que também é um encontro com a História. 
 

CAPARICA  Os percursos disponíveis nos nossos empreendimentos da Caparica (unidade hoteleira e 
parque de campismo) são bastante acessíveis e de horizontes largos, por percursos que nos levam da 
praia à Arriba Fóssil, à Lagoa de Albufeira, à Mata dos Medos, passando pela praia da Fonte da Telha.
Estes percursos permitem espetaculares perspetivas paisagísticas sobre a Costa da Caparica e a sua 
costa atlântica, sendo também possível avistar a costa entre o Estoril e Lisboa. Estes trilhos permitem 
ainda conhecer vários quilómetros de bonitas praias, praticamente desertas.
 

FLORES  Na encantadora ilha das Flores aproveite para fazer este trilho circular, que começa e ter-
mina na nossa unidade hoteleira, com 12,2 km. Parta à descoberta de lugares incríveis, como sejam, 
as Pastagens Beija Mão, a Represa da Badanela, a Reserva Florestal de Recreio Luís Paulo Camacho, a 
igreja de Nª Sra de Lourdes, o Miradouro de Cruzinha das Almas, entre outros. 



Pedalar na natureza, escalar picos, transpor a rudeza dos caminhos, 
para desfrutar das belas paisagens é o nosso desafio.

Na Estrela ou em Marvão, em família ou entre amigos, conheça os trilhos de BTT da 
Fundação INATEL, nas nossas unidades hoteleiras de Castelo de Vide, Manteigas, 
Piódão ou Vila Ruiva (Fornos de Algodres).

 POR TRILHOS DE NORTE A SUL DE PORTUGAL

 DATA: 5 A 8 DE OUTUBRO DE 2017

 BIKE FRIENDLY
 PERCURSOS DE BTT

 ESTRELA BIKE RACE 



Evento competitivo de BTT, em duplas, que atravessa as serras do 
Açor e da Estrela, descobrindo os encantos da Paisagem Protegida da 
Serra da Açor e do Parque Natural da Serra da Estrela.

DISTÂNCIAS

Piódão/Manteigas – 68km

Manteigas/Linhares – 60km

Linhares/Piódão – 82km

Informações, brevemente, em
inatel.pt

 DATA: 5 A 8 DE OUTUBRO DE 2017

 BIKE FRIENDLY
 PERCURSOS DE BTT

 ESTRELA BIKE RACE 



Informações e Reservas: 
Hoteis INATEL participantes ou Unidades Locais de atendimento INATEL 
210 027 000  •  inatel.pt


