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DE NORTE A SUL, DE LESTE A OESTE. SUBA 
A BORDO E vERá qUE PORTUGAL NUNCA 
FALHA. E NÓS TAMBÉM NÃO.
por José Jaime Costa

HAPPY129
C H E C K - O U T

eCorkhotel

Flor de Sal

Viagens na nossa
 TERRA



DOCE MINHO 
Fica em plena Costa Verde e de frente para o mar 
aberto. O hotel Flor de Sal resulta pela localiza-
ção e pela diversidade da sua oferta. Dispõe de 
um SPA com sauna, banho turco, piscina de água 
salgada aquecida, aromaterapia e duches Vichy e 
escocês. Oferece ainda a cozinha do restaurante 
Saleiro, que beneficia de duas qualidades: fica no 
coração do Minho e ao lado do mar e dos seus 
produtos. Arrisque. 
FaCtor haPPY A deliciosa vista dupla: o azul do 
mar e o verde da serra à sua disposição.

Hotel Flor de Sal
Viana do Castelo.
Tel. 258 800 100.

HAPPY TIME

Use o voucher Happy Time e usufrua até ao fim de Julho de 30 por 
cento de desconto no alojamento em Quarto Standard Vista Serra  
(preço de balcão € 165,00), Quarto Standard Vista Mar (preço de bal-
cão € 195,00) e Junior Suite (preço de balcão). Usufrua ainda de 10 por 
cento de desconto ao jantar no restaurante Saleiro e de 50 por cento de 
desconto Massagem de Relaxamento e Equilíbrio Emocional (duração 
60 min, preço de tabela € 58,00), Massagem Desportiva e Revigorante 
Muscular (duração 60 min, preço de tabela € 64,00) e Massagem  
Desintoxicante e Adelgaçante (duração 60 min, preço de tabela  
€ 64,00). Estadia mínima de duas noites. Um voucher por estadia.

C O O R D E N A D A S TRáS-OS-MONTES DIGITAL 
O site deste turismo rural nas imediações de 
Bragança propõe um exercício curioso. Ao 
convidar-nos para uma visita virtual, começa por 
sugerir: «Antes de entrar na Quinta dos Cas-
tanheiros, pedimos-lhe que faça um exercício. 
Feche os olhos, respire fundo e dispa a sua mente 
de todos os pensamentos que o acompanham…» 
Experimentámos e valeu mesmo a pena.  
Os quartos, o jardim, a extraordinária piscina, 
a envolvência da paisagem transmontana, tudo 
respira excelência. Experimente também:  
quinta-dos-castanheiros.com.
FaCtor haPPY Tudo. Da arquitectura interior e 
exterior à decoração que é de extremo bom gosto.

Quinta dos Castanheiros
Negreda, Vinhais.
Tel. 273 989 103 / 962 044 060.

HAPPY TIME

Use o voucher Happy Time e usufrua até ao fim de Julho de 
30 por cento de desconto no alojamento em Quarto Standard 
(preço de balcão € 70,00) e Quarto Superior (preço de balcão 
€ 80,00). Usufrua também de 10 por cento de desconto na 
restauração. Um voucher por estadia. 

C O O R D E N A D A S



ARES MEDITERRÂNICOS
Espírito boutique. Duas palavras que dizem muito a 
respeito de uma forma de estar e receber. A Serenada 
é uma propriedade com pergaminhos e está na mes-
ma família há 300 anos. Produz vinhos e obteve uma 
menção honrosa na categoria do melhor enoturismo 
do Alentejo em 2014. Fica a 13 quilómetros da 
Costa Alentejana, em plena serra de Grândola, com 
a paisagem mediterrânica de vinha, olival e montado 
com mar ao fundo a emoldurar a casa. 
FaCtor haPPY A luz do farol do Cabo Espichel que 
marca o compasso visual das noites.

A Serenada
Enoturismo.
Outeiro André - Sobreiras Altas – Grândola.
Tel.269 498 014 / 929 067 027.

HAPPY TIME

Use o voucher Happy Time e usufrua até ao fim de Julho 
de 30 por cento de desconto em Quarto Duplo Standard 
(preço de balcão € 85,00), Quarto Duplo Superior 
(preço de balcão € 115,00), Quarto Duplo Deluxe (preço 
de balcão € 125,00) e Suite com Varanda (preço de 
balcão € 140,00). Estadia mínima de duas noites. Um 
voucher por estadia.

C O O R D E N A D A S

CASA FIDALGA
O lema promete: «Esqueça o relógio, desligue o 
telemóvel, deixe para trás as multidões e o stress e 
venha mergulhar num mar de montanhas…» A 
actual Casa da Cerca chamou-se outrora Casa dos 
Machados e pertenceu à mesma família durante 
oito gerações. É um solar do século XVII, hoje um 
turismo de charme, elegante e contemporâneo, 
calmo e silencioso, que respira o ar puro da vida de 
aldeia e fica a 15 quilómetros da Serra da Estrela.
FaCtor haPPY O criativo contraste entre os mate-
riais tradicionais e a arquitectura moderna.

Casa da Cerca
Chãos – Fundão.
Tel. 964 756 466 / 275 759 060.

HAPPY TIME

Use o voucher Happy Time e usufrua até ao fim de Julho 
de 30 por cento no alojamento em Quarto Natura Duplo 
(preço de balcão de Domingo a 5ª feira, até 9 de Julho  
€ 80, de 6ª feira a Sábado, até 9 de Julho € 95,00, 
preço de balcão de Domingo a 5ª feira, após 10 de Julho  
€ 105,00, de 6ª feira a Sábado, após 10 de Julho  
€ 120,00) Quarto Pedra Superior (preço de balcão de 
Domingo a 5ª feira, até 9 de Julho € 90,00, de 6ª feira 
a Sábado, até 9 de Julho € 105,00, preço de balcão 
de Domingo a 5ª feira, após 10 de Julho € 115,00, de 
6ª feira a Sábado, após 10 de Julho €130,00) e Quarto 
Natura Superior (preço de balcão de Domingo a 5ª feira, 
até 9 de Julho €95,00, de 6ª feira a Sábado, até 9 de 
Julho €110,00, preço de balcão de Domingo a 5ª feira, 
após 10 de Julho €120,00, de 6ª feira a Sábado, após 
10 de Julho €135,00). Um voucher por estadia.

C O O R D E N A D A S



ALMA DO ALENTEJO
Primeiro ponto a favor: a decoração é tipicamente 
alentejana com peças características da região 
como asadas, tarefas, barris e cântaros. Segundo 
ponto a favor: a cozinha, que também é autentica-
mente alentejana – perdizes recheadas, plumas de 
porco preto e feijoada de lebre… Terceiro ponto a 
favor: fica a 15 minutos de Vila Viçosa,  
a 20 de Monsaraz e muito perto do lago Alqueva.  
FaCtor haPPY A esplanada. Tem uma vista so-
nhadora sobre a vila de Terena e o seu castelo.

Herdade de Barros
Terena.
Tel. 960 219 104 / 964 310 216.

HAPPY TIME

Use o voucher Happy Time e usufrua até ao fim de Julho de 
30 por cento de desconto no alojamento em Quarto Duplo 
ou Quarto Twin (preço de tabela € 65,00) na Herdade de 
Barros. Usufrua também de 10 por cento de desconto no 
restaurante deste turismo rural. Estadia mínima de duas 
noites. Um voucher por estadia.

C O O R D E N A D A S

REqUINTE HISTÓRICO
O Ecorkhotel é moderno, muito moderno. De 
facto, é a mais recente unidade hoteleira do conce-
lho de Évora. Dispões de 56 suites, cada uma com 
70 metros quadrados. O design é contemporâneo 
e o edifício está instalado em pleno montado 
alentejano. Dada a sua polivalência, presta-se quer 
a uma eficaz viagem de negócios, quer a um fim-
de-semana relax em família.
FaCtor haPPY Está a cinco minutos do centro da 
histórica Évora. E não é preciso dizer mais nada.

Ecorkhotel
Quinta da Deserta e Malina.
Evora.
Tel. 902 270 127 / 932 959 908.

HAPPY TIME

Use o voucher Happy Time e usufrua até ao fim de Julho de 
30 por cento de desconto no alojamento em Suite Standard 
(preço de balcão até 30 de Junho € 140, 00, após 1 de Julho 
€ 160,00), Suite Standard com Kitchnette (preço de balcão 
até 30 de Junho € 150,00, após 1 de Julho € 170,00) e 
Suite Premium (preço de balcão até 30 de Junho € 175,00, 
após 1 de Julho € 195,00). Usufrua ainda de 10 por cento de 
desconto na restauração e de 15 por cento de desconto no 
SPA. Estadia mínima de duas noites. Um voucher por estadia.

C O O R D E N A D A S


