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22 hotéis portugueses que tem mesmo de visitar
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A seleção foi feita pelo jornal britânico The Guardian e há verdadeiras pechinchas de norte a sul do País.

   
O seu email

Solar Egas Moniz, Penafiel: O Solar Egas Moniz resulta da recuperação de uma casa do século XIX e tem dez quartos, todos com uma decoração contemporânea. Há uma

área de refeições, sujeita a reserva, onde os hóspedes podem provar alguns pratos típicos e vinhos locais. A casa tem ainda um salão com lareira, uma biblioteca e uma

piscina exterior. Preços a partir de 99€ por quarto duplo.
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o segredo de transformar pó em ouro (https://ad-

O jornal britânico The Guardian (https://www.theguardian.com/travel/2016/jun/18/portugal-best-hotels-guesthouses-city-rural-

beach) escolheu 22 hotéis portugueses que oferecem estadias de sonho por menos de 120 euros por noite. Entre as opções incluem-

se ideias para quem quer fazer férias na cidade, na praia ou no campo.

Um castelo convertido em hotel, a quinta onde D. Pedro e Inês de Castro se encontravam às escondidas, uma guesthouse com

decoração inspirada nos Riads marroquinos, as tradicionais casas das zonas velhas das cidades ou um hotel literário com mais de

45 mil livros, são algumas das sugestões.

Leia também: 10 shoppings mais extravagantes do mundo (https://www.dinheirovivo.pt/buzz/galeria/conheca-os-10-shoppings-

mais-extravagantes-do-mundo/)

O Dinheiro Vivo dá-lhe a conhecer as escolhas do The Guardian.
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