
DIA MUNDIAL 
DO TURISMO 

27 DE SETEMBRO
2020

PROGRAMA DE OFERTAS E DESCONTOS



VISITAS AO AR LIVRE
FREE TOURS NO CENTRO HISTÓRICO 
DE GUIMARÃES COM SUBIDA 
À MONTANHA DA PENHA PELO 
PERCURSO PEDESTRE PR3
26 e 27 de setembro
horário: 14h30 
duração: ca. de 4h
idiomas: português, espanhol, inglês e francês
ponto de encontro: Largo Cónego José Maria 
Gomes (em frente ao edifício da Câmara Municipal)
min. 6 pessoas / máx. 10 pessoas
organização: Peddy Tours e Léguas Tantas
inscrições gratuitas, mas obrigatórias pelo menos 
com 15 minutos de antecedência, por email                         
info@portugalautentico.pt ou telefone +351 916 255 
220

PERCURSO PELO MONTE LATITO
Estão incluídos neste percurso, a visita ao 
Castelo de Guimarães e à Igreja de S. Miguel.
Uma viagem ao passado, onde será abordada 
a história do espaço e momentos marcantes 
daquele local. 
27 de setembro
horário: 15h00 
duração: 30 min.
idiomas: português
ponto de encontro: receção do Paço dos Duques de 
Bragança
mín. 10 pessoas
organização: Paço dos Duques de Bragança 
inscrições gratuitas, mas obrigatórias até às 13h00 
do dia 25 de setembro, através do e-mail pduques.se@
culturanorte.gov.pt ou tel.: +351 253 412 273 / +351 253 
105 568 

PROMOVER A BIODIVERSIDADE NO 
PATRIMÓNIO MUNDIAL DA UNESCO 
27 de setembro
horário: 10h00
duração: ca. de 1h
idiomas: português e inglês
ponto de encontro: em frente ao Paço dos Duques 
de Bragança 
mín. 8 pessoas / máx. 10 pessoas
organização: Laboratório da Paisagem 
inscrições gratuitas, mas obrigatórias com um mínimo 
de 24 horas de antecedência através do e-mail geral@
labpaisagem.pt  ou tel.: +351 253 421 218

POR COUROS A PEDAL 
27 de setembro
horário: 10h00
duração: ca. de 1h30
idiomas: português e inglês
ponto de encontro: Parque da Cidade (restaurante 
Formigas)
ponto de chegada: Laboratório da Paisagem
mín. 8 pessoas / máx. 10 pessoas
organização: Laboratório da Paisagem
inscrições: gratuitas, mas obrigatórias com um mínimo 
de 24 horas de antecedência através do e-mail       
geral@labpaisagem.pt  ou tel.: +351 253 421 218
nota: é necessário possuir bicicleta própria 

À DESCOBERTA DO CENTRO 
HISTÓRICO DE GUIMARÃES
O Museu de Alberto Sampaio associa-se às 
comemorações do Dia Mundial do Turismo 
propondo uma descoberta do Centro 
Histórico de Guimarães com o apoio de um 
divertido guião (em suporte papel).
27 de setembro
horário do Museu: 9h00 - 18h00
valor do Guião: 1,50€/unidade (o guião é adquirido 
na receção do Museu de Alberto Sampaio)
Museu de Alberto Sampaio,
Rua Alfredo Guimarães, s/n
organização: Museu Alberto Sampaio
contactos: tel.+351 253 423 910 ou e-mail            
masampaio.se@culturanorte.gov.pt

VISITA GUIADA À MONTANHA DA 
PENHA
27 de setembro
horário: 11h30
duração: ca. de 1h
idiomas: português
ponto de encontro: Santuário da Penha
mín. 5 pessoas / máx. 10 pessoas
organização: Irmandade da Penha
inscrições: gratuitas, mas obrigatórias pelo menos com 
30 minutos de antecedência, através do email info@
penhaguimaraes.com ou tel.: +351 253 414114

VISITA AO CAMÉLIAS PARK FLAVIUS 
dias: 27 de setembro
horário: 11h30 e 15h30 
local: Rua das Charnecas - São Torcato (7 km do 
centro da cidade)
ponto de encontro: à entrada do local
duração: ca. de 1h30
idiomas: português 
min. 2 pessoas / máx. 10 pessoas
organização: Camélias Park Flavius
inscrições: gratuitas, mas obrigatórias com 30 
minutos de antecedência, através do e-mail                               
info@guimaraesturismo.com ou tel.: +351 253 421 221 
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MINI-TREM TURÍSTICO DA PENHA
27 de setembro
Desconto de 1,00€ nas viagens (preço 
normal: 1,50 euros/pessoa) 
preço promocional vendido apenas no Posto 
de Informação Turística do Santuário da 
Penha

CITÂNIA DE BRITEIROS
Oferta de bilhetes familiares 
26 e 27 de setembro
horário: 10h00-12h30 /14h00-18h00 (última 
entrada 17h30)
local: S. Salvador de Briteiros
organização: Sociedade Martins Sarmento
nº limitado, mediante levantamento de voucher no 
Posto de Turismo da Praça de S. Tiago

PERCURSO CICLÁVEL ECOHISTÓRICO 
Percurso de 12Km que retrata Guimarães no 
passado, presente e futuro 
27 de setembro
horário: 10h30
duração: ca. 2h
ponto de partida: Plataforma das Artes e da 
Criatividade, atelier4
nível de dificuldade: reduzida
público-alvo: adultos e crianças 
valor da inscrição: 4,20€/pessoa com bicicletas 
normais e de criança e 8,40€ com bicicletas 
elétricas 
organização: Get Green
inscrições: deverão ser realizadas com pelo menos 24 
horas de antecedência, através de e-mail getgreen.
pt@gmail.com

Desconto de 30% em todos os alugueres de 
bicicletas no dia 27 de setembro
horário: 10h00 - 19h00
local: Plataforma das Artes e da Criatividade, atelier 4
tel.: +351 935 310 373 / 916 201 292 / 937 417 499
e-mail: getgreen.pt@gmail.com

VISITA À BASÍLICA DE S. TORCATO
27 de setembro
horário: 10h00 
duração: ca. de 1h30
idiomas: português 
ponto de encontro: Basílica de S. Torcato
mín. 4 pessoas / máx. 10 pessoas
organização: Irmandade de S. Torcato 
inscrições gratuitas, mas obrigatórias com 30 minutos 
de antecedência através do e-mail 
info@guimaraesturismo.com ou tel.: +351 253 421 221

VISITAS AOS MUSEUS
CASA DA MEMÓRIA
Entradas gratuitas 
27 de setembro
horário: 10h00-13h00 / 15h00-19h00 
(última entrada às 12h30 e 18h30)
local: Avenida Conde de Margaride, 536 (no centro da 
cidade)

CENTRO INTERNACIONAL DAS ARTES 
JOSÉ DE GUIMARÃES 
Entradas gratuitas 
27 de setembro
horário: 10h00-13h00 / 15h00-19h00 
(última entrada às 12h30 e 18h30)
local: Av. Conde de Margaride,175
Plataforma das Artes e da Criatividade (no centro 
da cidade)

MUSEU DA CULTURA CASTREJA 
Oferta de entradas familiares para visita ao 
Museu
26 e 27 de setembro
horário: 10h00-12h30 / 14h00-18h00  
local: Solar da Ponte - S. Salvador de Briteiros
nº limitado, mediante levantamento de voucher
no Posto de Turismo da Praça de S. Tiago

MUSEU DA SOCIEDADE MARTINS 
SARMENTO
Oferta de entradas familiares para visita ao 
Museu
26 e 27 de setembro
horário: 10h00-12h30 / 14h30-17h30 
(última entrada 17h15)
local: Rua Paio Galvão (no centro da cidade) 
nº limitado, mediante levantamento de voucher no 
Posto de Turismo da Praça de S. Tiago
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EXPERIÊNCIAS
CURTIR CIÊNCIA - CENTRO CIÊNCIA 
VIVA DE GUIMARÃES
Desconto de 1,00€ nos bilhetes de entrada 
(preço normal: adulto 3.50€, criança até 
2 anos grátis, criança 3 – 5 anos 2.50€, 
criança - jovem (6 – 17 anos) 3.00€, sénior 
(+65 anos) – 3.00€)
25 e 26 de setembro 
horário: 11h00 – 19h00
local: Rua da Ramada, 166 (no Centro Histórico)
tel.: +351 253 510 830
e-mail: geral@ccvguimaraes.pt

TAIPAS TERMAL (TERMAS DAS 
CALDAS DAS TAIPAS)
Desconto de 15% nos circuitos dinâmicos 
e 10% na gama de programas “Aquas” e 
“Relax” no Spa Termal
26 de setembro 
horário: 9h00 - 21h00
local: Largo das Termas - Caldas das Taipas
inscrições: as reservas deverão ser realizadas através 
do e-mail info@taipastermal.com ou tel.: +351 253 577 
845

TELEFÉRICO DE GUIMARÃES
Preço especial de 4,00 € em todas as 
viagens (ida e volta) 
27 de setembro
horário: 10h00-19h00 (último embarque às 
18h45)
local: Rua Cônsul Aristides Sousa Mendes, nº 37     (no 
centro da cidade)
nota: todos os outros preços inferiores a €4, 
mantém-se o valor mais baixo a pagar

OUTDOOR MYSTERY GUIMARÃES 
(OUTDOOR ESCAPE GAME) 
Jogo “O Tesouro Perdido” (caça ao tesouro 
em espaços ao ar livre), será possível 
explorar de uma forma descontraída o 
Centro Histórico de Guimarães, conjugando 
a aventura com desafios online.
26 e 27 de setembro
horário: 10h30 / 14h30 / 17h30
ponto de partida: Largo Cónego José Maria Gomes 
(em frende ao edifício da Câmara Municipal)
duração: aproximadamente 1h30m
público-alvo: adultos e crianças 
idiomas: português e inglês 
mín. 2 pessoas / máx. 5 pessoas (podem jogar até 4 
grupos em simultâneo)
organização: ENIGMIND - REAL LIFE GAMES 
requisitos para realizar a atividade: Smartphone com 
acesso à internet e leitor de QRCode
valor da inscrição: 50€/grupo e está incluído o kit de 
jogo 

inscrições: obrigatórias com um mínimo de 24 horas de 
antecedência, através do e-mail geral@enigmind.pt ou 
por tel.: +351 252 313 955 

GASTRONOMIA E 
ENOTURISMO
“UM DIA COM…” O CHEFE LOUREIRO 
N’A COZINHA
Líder do restaurante galardoado com 1 
Estrela Michelin “A Cozinha”, o Chefe 
António Loureiro irá proporcionar uma 
experiência gastronómica única, passando 
por todos os processos até à conceção 
final dos pratos. Esta é uma experiência 
gastronómica 3-em-1: visita ao mercado, 
aula e jantar. Todos os alimentos e bebidas a 
degustar no jantar, estão incluídos no preço 
apresentado.
26 de setembro
horário: 10h00-22h00
local: Largo do Serralho, 4 (no Centro Histórico)
valor da inscrição: 95€/por pessoa
nº máximo de pessoas: 2
organização: Restaurante A Cozinha
inscrições: através do e-mail:                          
reservas@restauranteacozinha.pt / 
info@restauranteacozinha.pt 
ou tel.: +351 253 534 022

PROVAS DE VINHOS
Visitas à vinha e ao lagar da Quinta da 
Cancela com provas de vinho gratuitas 
Área de piquenique gratuita na Quinta
27 de setembro
horário: 12h00 - 16h00
organização: Quinta da Cancela
local: Rua da Liberdade - Sande São Lourenço
inscrições gratuitas, mas obrigatórias através do 
e-mail info@quintadacancela.com ou 
tel.: +351 919 199 299 (WhatsApp) - vagas limitadas 

A Casa de Sezim irá promover, em 
colaboração com a Divina Gula, provas 
gratuitas dos seus vinhos verdes
26 e 27 de setembro
horário 10h00 - 19h00 
organização: Casa de Sezim 
local: Divina Gula - Rua de Santa Maria, 44 (no Centro 
Histórico) 
tel.: +351 253 097 725
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PASTELARIA CLARINHA 
A Pastelaria Clarinha associa-se às 
comemorações do Dia Mundial do Turismo 
através da oferta de uma pequena 
lembrança aos visitantes que visitem a 
pastelaria  
27 de setembro
horário: 9h30-19h30
local: Pastelaria Clarinha: Largo do Toural, 87 (no centro 
da cidade) 
tel.: +351 253 516 513

WELCOME DRINK NO HOOL 
RESTAURANTE (HOTEL DA OLIVEIRA)
Oferta válida para o almoço ou jantar 
27 de setembro
local: Largo da Oliveira (no Centro Histórico)
tel.: +351 253 514 157
e-mail: hool@hoteldaoliveira.com

RESTAURANTE VILA FLOR
10% de desconto no restaurante Vila Flor
26 e 27 de setembro
horário: 12h30 – 15h00 / 19h30-23h00
local: Centro Cultural Vila Flor – Av. D. Afonso 
Henriques 701 (no centro da cidade)
tel.: +351 253 438 159 

DEGUSTAÇÃO DE DOCES E PRODUTOS 
REGIONAIS MERCEARIA DO ZÉ 
A Mercearia do Zé dispõe produtos de 
pequenos produtores num conjunto diverso 
de produtos regionais e/ou biológicos e 
de preferência locais, desde as conservas, 
aos queijos, à charcutaria, aos azeites, 
aos vinhos, passando pelo mel, compotas, 
hortícolas, fruta, bolachas, doces 
conventuais. Para acompanhar, tudo isto 
existe também o pão artesanal e broa 
da região. O Artesanato também não foi 
esquecido e a região do Minho está bem 
representada, desde o bordado de Guimarães 
a olaria e a famosa renda de bilros. 
25 a 27 de setembro
horário: 10h00-19h00
local: Rua Dom João I, nº 218 (no centro da cidade) 
tel.: +351 253 052 742 

Prova de Gin de Mirtilo  
25 de setembro 
horário: 18h00 
 
Prova de Azeite e Vinhos do Douro 
26 de setembro 
horário: 11h30 
 

Prova de Cerveja Artesanal de Alvarinho 
com Clarinhas do Zé (as Clarinhas do Zé são 
confecionadas na Mercearia do Zé) 
26 de setembro 
horário: 17h00 
 
Prova de Doce de Calondro com vinhos 
Verdes de Guimarães 
27 de setembro 
horário: 11h30 
 
Prova de bôla de enchidos Regionais com 
vinhos Verdes da Região (a bôla de enchidos 
regionais é confecionada na Mercearia do 
Zé). 
27 de setembro 
horário: 17h30 

Desconto de 15% em todos os artigos nos dias 25, 
26 e 27 de setembro 

MERCATUS DA CONDESSA 
Degustação de produtos pelo preço total de 
5,00€ 
Desconto de 5% na compra de todos os 
produtos
26 e 27 de setembro
horário: 9h30-19h30
local: Largo Condessa do Juncal (no Centro Histórico)
tel.: + 351 253 118 363

PR BISTRÔ
10% de desconto em todo o consumo de 
refeições ligeiras e saudáveis 
27 de setembro
horário: 9h00-19h00
local: Rua da Caldeiroa, 16 (no centro da cidade)
tel.: +351 966 577 835
nº limitado e sob levantamento de vouchers no 
Posto de Turismo da Praça de S. Tiago no dia 27 de 
setembro
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ARTESANATO 
E COMÉRCIO 
TRADICIONAL
VISITAS ORIENTADAS À LOJA 
OFICINA (SALA ALBERTO SAMPAIO E 
ATELIÊ DE OLARIA)
Além das visitas orientadas à Sala Alberto 
Sampaio e ao ateliê de Olaria, aqui 
encontrará um espaço privilegiado de 
aquisição de algumas das melhores peças 
de artesanato de produção local, como o 
Bordado de Guimarães e a Cantarinha dos 
Namorados
27 de setembro 
horários: 10h30, 11h30 e 15h30, 16h30
duração: 30 min.
Local: Rua da Rainha D. Maria II, 132 (no Centro 
Histórico)
idiomas: português e inglês
mín. 2 pessoas / máx. 5 pessoas
organização: A Oficina
inscrições: gratuitas, mas obrigatórias através do 
e-mail catarinapereira@aoficina.pt

LOJA FILIGRANA COM HISTÓRIA
Desconto de 10% em todas as peças de 
joalheria  
A Filigrana é uma arte manual, que consiste 
na combinação de finíssimos fios de ouro e 
prata, saindo das mãos dos artesãos joias de 
incrível delicadeza e beleza. 
Para comemorar o Dia Mundial do Turismo, 
além do desconto de 10% em todas as peças 
de joalheria, a loja “Filigrana com História” 
no âmbito do centenário do nascimento 
de Amália Rodrigues, irá prestar tributo 
à fadista, com reprodução de imagens e 
música de uma das mais brilhantes cantoras 
do século XX, geralmente aclamada como a 
voz de Portugal. 
26 e 27 de setembro 
horário: 10h00-13h00 / 15h00-19h00
local: Rua da Rainha D. Maria II, 96/100 (no Centro 
Histórico)
tel.: +351 253 431 311
e-mail: filigranacomhistoria@sapo.pt 

LIVRARIA ORPHEU
Oferta de 30% de desconto em todos os 
artigos
27 de setembro
horário: 10h00-13h00 / 15h00-19h00
local: Rua de Gil Vicente, 61 (no centro da cidade)
tel.: +351 253 516 649

WORKSHOPS DE 
TRABALHOS MANUAIS
WORKSHOP DE CROCHET “RETALHOS 
DA MEMÓRIA”
26 e 27 de setembro
horários: 11h00 / 15h00 / 17h00
duração: ca. 1h
público-alvo: adultos e crianças 
nº máximo: 2 participantes
idiomas: português e inglês 
organização: Commimos Handmade
local: Rua de Santa Maria, porta nº 59 (no Centro 
Histórico)
inscrições gratuitas, mas obrigatórias até 30 minutos 
do início, através de e-mail edfo0403@gmail.com  ou 
pelo tel.: +351 914 902 432 

WORKSHOP DE MACRAMÉ: COMO 
FAZER UM PORTA CHAVES
26 e 27 de setembro
horários: 10h00 / 14h00 / 16h00
duração: ca.  1h
público-alvo: adultos e crianças 
nº máximo: 2 participantes
idiomas: português e inglês 
organização: Paula Frederico Atelier
local: Rua de Santa Maria, porta nº 59 (no Centro 
Histórico)
inscrições gratuitas, mas obrigatórias até 30 minutos 
do início, através de tel.: +351 913 864 545

CONSTRUÇÃO DE TSURUS EM 
ORIGAMI, ESCREVENDO NAS ASAS 
PALAVRAS QUE DEFINAM GUIMARÃES
Desconto de 10% e oferta de um frasco de 
doce de abóbora no menu almoço 
26 e 27 de setembro
horário: 10h30
duração: ca. 1h
público-alvo: adultos e crianças 
nº máximo: 6 participantes
idiomas: português e inglês 
organização: Pedra Flor 
local: Rua de Santa Maria, porta nº 59 (no Centro 
Histórico)
inscrições gratuitas, mas obrigatórias até 30 minutos 
do início, através de e-mail apedraflor@gmail.com ou 
pelo tel.: +351 966 046 572
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REVELAR UMA FOLHA DE UMA 
ÁRVORE DE GUIMARÃES, NUM 
POSTAL EM CIANOTIPIA
26 e 27 de setembro
horário: 15h30
duração: ca.  1h
público-alvo: adultos e crianças 
nº máximo: 6 participantes
idiomas: português e inglês 
organização: Pedra Flor 
local: Rua de Santa Maria, porta nº 59 (no Centro 
Histórico)
inscrições gratuitas, mas obrigatórias até 30 minutos 
do início, através de e-mail apedraflor@gmail.com ou 
pelo tel.: +351 966 046 572

além dos workshops identificados, a Pedra Flor irá 
efetuar um desconto de 10% e oferta de um frasco 
de doce de abóbora no menu almoço dos dias 26 e 
27 de setembro

ALOJAMENTO
HOTEL DA OLIVEIRA****
Oferta de 10% de desconto para reservas 
em estada para as noites
27 a 28 de setembro
local: Largo da Oliveira (no Centro Histórico)
tel.: +351 253 514 157
e-mail: reservas@hoteldaoliveira.com

HOTEL DE GUIMARÃES****
Oferta de 10% de desconto sobre as tarifas 
em vigor e de um verde de honra no check-in,
26 e 27 de setembro 
local: Rua Eduardo Manuel de Almeida, 202 (no centro 
da cidade)
tel.: +351 253 424 800
e-mail: hg@hotel-guimaraes.com

SANTALUZIA ARTHOTEL ****
Oferta de 10% de desconto sobre tarifas de 
alojamento e oferta de uma bebida de boas-
vindas
26 e 27 de setembro 
local: Rua Francisco Agra, 100 (no centro da cidade)
tel.: +351 253 071 800
e-mail: geral@santaluziaarthotel.pt

STAY HOTEL****
Numa estada mínima de duas noites, 
a primeira terá um custo de 10€ (até 
dezembro de 2020)
local: Avenida D. João IV, 631 (no centro da cidade)
tel.: +351 253 421 440
e-mail: guimaraes@stayhotels.pt 

HOTEL FUNDADOR*** 
Oferta de 10% de desconto sobre as tarifas 
em vigor e de um verde de honra no check-in
26 e 27 de setembro 
local: Av. D. Afonso Henriques, 740 (no centro da 
cidade)
tel.: +351 253 422 640
e-mail:  reservas@hotelfundador.com

HOTEL IBIS GUIMARÃES
15% de desconto sobre as tarifas de 
alojamento e pequeno almoço
26 e 27 de setembro 
local: Avenida Conde Margaride nº 12 (no centro da 
cidade)
tel .: +351 253 424 900
email: h3230@accor.com

QUINTA PEDRAS DE BAIXO (AGRO-
TURISMO)
Oferta de duas garrafas de vinho caseiro,     
e de uma compota produzidos na Quinta
26 e 27 de setembro 
local: Rua de Santa Marta, 3262 - Longos
tel.: +351 253 578 447
e-mail: geral@pedrasdebaixo.pt

CASA DO BENJAMIM (AL)
Na reserva de 4 noites será cobrada a tarifa 
respeitante a 3 noites
entre os dias 26 a 29 de setembro 
local: Largo Condessa do Juncal, 16 1º dto. (no centro 
da cidade)
tel.: +351 918 840 269
e-mail: houseandbed@sapo.pt

CASA NOVA (AL)
Oferta de 20 % de desconto sobre os preços 
de tabela (estada mínima de 3 noites)
entre os dias 23 a 29 de setembro
local: Rua General Humberto Delgado, 963 - Serzedelo
tel.: +351 918 282 691
e-mail: mppache@hotmail.com

CASA SANTA LUZIA (AL)
Oferta de 20% de desconto sobre os preços 
de tabela 
26 e 27 de setembro
local: Rua Francisco Agra, 100 (no centro da cidade)
tel.: +351 937 750 674
e-mail: toisga@gmail.com

CASA PORTA NOVA (AL)
Oferta de 15% de desconto para estadas 
com check-in no mês de setembro sobre os 
preços de tabela 
local: Rua Egas Moniz, 97 (no Centro Histórico)
tel.: +351 913 786 238
e-mail: casaportanova@gmail.com
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GUIMARÃES LIVING HOSTEL & 
ADVENTURE (AL)
Oferta de 10% de desconto sobre os preços 
de tabela
26 e 27 de setembro
local: Travessa do Picoto, 19 (no centro da cidade)
tel.: +351 965 377 417
e-mail: guimaraesliving@gmail.com

MEZZANINE APARTMENT (AL)
Oferta de 20% de desconto sobre os preços 
de tabela
26 e 27 de setembro
local: Rua Egas Moniz, 65 3º dto. (no centro da cidade)
tel.: +351 937 750 674
e-mail: toisga@gmail.com

POLERY APARTMENTS CENTER (AL)
Na reserva de 4 noites será cobrada a tarifa 
respeitante a 3 noites
entre os dias 26 a 29 de setembro 
local: Travessa de Camões, 15 (no centro da cidade)
tel.: +351 918 840 269
e-mail: poleryapartmentscenter@sapo.pt

QUINTA DE CARVALHAL (AL)
Oferta de 15% de desconto sobre as tarifas 
em vigor e oferta de uma caixa de vinho 
produzido na Quinta
26 e 27 de setembro
local: Rua de Carvalhal, 125 - S. Martinho de Candoso
tel.: +351 919 248 137
e-mail: ritaduartemonteiro@gmail.com

QUINTA DE MINOTES (AL)
Oferta de 25% em caso da estadia mensal 
(mês de setembro) e de 15% em caso de 
estada semanal 
21 a 27 de setembro
local: Rua de Souto e Minotes, 525 - Fermentões
tel.: +351 932 138 930  
e-mail: portugalminotes@gmail.com

SANTIAGO 31 HOSTEL (AL)
Oferta de 10% de desconto sobre as tarifas 
em vigor
26 e 27 de setembro
local: Praça de S. Tiago, 31 (no Centro Histórico)
tel.: +351 914 443 454
e-mail: santiago31hostel@gmail.com

TOISGA APARTMENT (AL)
Oferta de 20% de desconto sobre os preços 
de tabela
26 e 27 de setembro
local: Rua Dr. João Afonso de Almeida, 51 2º dto.
(no centro da cidade)
tel.: +351 937 750 674
e-mail: toisga@gmail.com

VILA BAIXA ALOJAMENTO LOCAL 
(AL)
Oferta de 10% de desconto para as estadas
entre os dias 25 e 27 de setembro
local: Rua do Retiro, 21/23 (no centro da cidade)
tel.: +351 916 488 771
e-mail: alojamentovilabaixa@gmail.com

VILLA MARGARIDI (AL) 
Oferta de 15% de desconto sobre os preços 
de tabela
26 e 27 de setembro
local: Avenida Rio de Janeiro - Mesão Frio
tel.: +351 932 671 231
e-mail: casademargaride@gmail.com

NOTA: AS OFERTAS REFERIDAS NESTE PROGRAMA 
SÃO VÁLIDAS, EXCLUSIVAMENTE, PARA RESERVAS 
DE ALOJAMENTO EFETUADAS DIRETAMENTE COM 
AS UNIDADES DE ALOJAMENTO ADERENTES À 
INICIATIVA E NÃO ACUMULÁVEIS COM OUTRAS 
PROMOÇÕES QUE POSSAM ESTAR EM VIGOR.


