
 

Hotel  

Situado na deslumbrante paisagem da Barragem da Aguieira, o Resort Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa oferece um 
novo conceito, com mais de 35 hectares, 152 tipos de alojamentos, desde modernos apartamentos até moradias espaçosas. 
 As águas cristalinas e tranquilas preparam o cenário para aqueles que desfrutam de verdadeiro contacto com a natureza. 
 
Link do Hotel: http://www.montebeloaguieira.pt/default.aspx?lang=en 
 
 
 

Localização 

 
Localizado no centro do país, tem como a aldeia mais próxima, Mortágua, a cerca de 5 km. Lá pode encontrar todas as 
amenidades que possa precisar como farmácias, supermercados, bancos, lojas, restaurantes e bares. 
 
As cidades mais próximas são Coimbra (44km) e Viseu (50km). 
A cidade do Porto fica a cerca de 145 km, sendo a melhor opção para voar (se aplicável) / a cidade de Lisboa fica a cerca de 
245 km. 

 
 
 
 
 
Morada do Hotel:  

Montebelo Aguieira Lake Resort &Spa 
Vale da Aguieira, 3450-010 Mortágua  
Portugal  
 
 
 
GPS  
Lat.  40º 20´ 46´´ N    
Long. 8º 11´ 16´´ W  
 
 
 
 
 
 

 
Caso queira visitar algumas das cidades mais próximas:  

1 Pergunte na recepção do Hotel como pode ir até à estação de autocarros mais próxima ou, caso o Hotel tenha 
disponibilidade, talvez possa leva-lo directamente a Mortágua (apenas para grupos pequenos)  
2  Alugar um carro/ autocarro. O Hotel tem um acordo com uma empresa local de aluguer de automóveis. Eles 
providenciam toda a assistência necessária.  
 
Abaixo seguem alguns contactos que podem interessar: 
 
Comboios de Portugal: https://www.cp.pt/passageiros/pt/ 
Rede de Expressos: http://www.rede-expressos.pt/default.aspx 

 

 
 



 

Resort 
 
Casas   
 
Este resort é compost por Villas. A limpeza é efectuada diariamente e, os lençois e toalhas são mudados de 2 em 2 dias.  
Gostariamos de recomendar as seguintes regras, a fim de manter o conforto e estilo tipico do Hotel:  
 
.  não secar roupa na varanda ou em outro local fora da sua casa  
. usar os itens de secagem nas casas de banho ou o serviço de lavandaria  
. não mover a mobilia    
. não utilizar as toalhas da casa no ginásio ou para outro propósito  
. na existência de algum problema na casa, não tente reparar. Chame a manutenção 

Tipoplogia:  

. apartamentos com 1 quarto com 1 cama de casal 

. apartamentos com 1 quarto com 2 camas individuais   

. apartamentos com 2 quartos: 1 com cama de casal + 1 com 2 camas individuais (este apart tem apenas 1 casa de banho)  

. apartamentos com 2 quartos com 2 camas individuais em cada  

. apartamentos com 3 quartos: 1 com cama de casal + 2 com 2 camas individuais em cada   

. apartamentos com 3 quartos com 2 camas individuais em cada  

 
 
 
Refeições 
São servidas em regime buffet. 
 
Horário:  

Pequeno-almoço: 7:30 – 10.00 
Almoço: 12.30 – 15.00  
Jantar: 19.00 – 22.00 

Internet  
 
O Hotel disponibiliza sistema de Internet por cabo nas casas. Peça o cabo na recepção e ligue-o à linha telefônica.  
Alguns quartos têm Wi-Fi, pode pedir o router na recepção. 

 
Lavandaria 

 
O Hotel dispõe de uma lavandaria, a qual pode utilizar de forma gratuita, sendo que os utilizadores devem levar o 
detergente para a máquina.  
Ou, se preferir, a lavandaria pode ser feita pelo Hotel. Na recepção terá acesso ao preçário.   

 



 

Ginásio, piscina interior e circuito de spa  
Horário de funcionamento:  

Segunda-feira a Quinta-feira: 9h00 – 18h00 

Sexta-feira: 9h00 – 16h00 

Sabados e feriados:  fechado 

Domingo: 16h00 – 20h00  

 
 
Ginásio do Training Center  
 
Está localizado na marina.  
O ginásio tem um horário. Cada equipa deve enviar o horário de utlilização pretendido.  

 
Areas Comuns 

 
O edifício principal tem a maior parte das areas comuns: restaurante, bar, ginásio e SPA. O bar está aberto até às 23h00. 
Dispõe também de uma piscina exterior (gratuita) e, um parque infantil. Como as areas comuns são usadas por outros 
convidados, solicitamos gentilmente que os respeite.  

 

 
Onde Remar / Aluguer de Barcos   
 

A barragem da Aguieira tem 80 km de comprimento com 
várias larguras nos seus três ramos principais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O aluguer de barcos está incluido no serviço providenciado 
pela Nelo. Os barcos estão guardados perto da barragem 
(bem como os barcos a motor). Estes devem ser tratados com 
cuidado. Se houver algum problema, entre em contacto com 
a Nelo.  

 
 
 
 



 

Barcos a motor  

Temos 14 barcos a motor disponiveis. 
Os barcos a motor devem ser usados:  

1 De acordo com as instruções do barco 
2 Respeitando as outras equipas que estão na água  
3 Não devem ser utilizados com outro propósito que não acompanhar os atletas na agua  
 
 
Gasolina – é responsabilidade de cada equipa   
Existe uma bomba de gasolina perto do Hotel onde pode comprar. 
Os tanques de gasolina devem ser retirados dos barcos todos os dias e, guardados no armazem de madeira.   
 
 
 

Transferes   
 
As equipas que tenham mais de 100 noites, têm acesso a 1 transfere gratuito: 1 transfere desde aeroporto – Hotel e, 1 
transfere desde Hotel – aeroporto.  

Para aqueles que não têm o número necessário de noites, podemos providenciar mediante uma tarifa:  

 

Preços: (por viagem) 

  Porto  Lisboa  

taxi  até 3 pessoas 120€ 250€ 

carrinha  até 8 pessoas  190€ 325€ 

mini autocarro  até 21 pessoas 225€ 350€ 

autocarro  55 pessoas 275€ 400€ 

 

 

 

Pagamento da estadia 

O pagamento deverá ser efectuado antes ou durante a estadia. Será enviada uma proforma com todos os detalhes.  

 

Questionário Nelo  
 
Após a sua estadia, iremos enviar um questionário. Gostaríamos de saber a sua opinião.  

 

Desfrute da sua estadia!!  


