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Estrelas Regiões no Você na TV

Demos a conhecer hoje
os vencedores do Prémio Cinco Estrelas
Regiões da Região das Beiras.
Esta manhã na TVI, em mais uma rubrica
do Prémio Cinco Estrelas Regiões no Você na TV,
novamente demos destaque a algumas marcas
excepcionais, desta vez da região das Beiras.
Assista ao vídeo AQUI.

Marcas Cinco

Estrelas

BPI App

Dyrublock

Hotel Casino Chaves

A BPI App tem um conjunto de soluções
inovadoras, onde se inclui a funcionalidade
que permite aos Clientes BPI acederem aos
saldos e movimentos das suas contas de
outros Bancos.
Em breve, os Clientes vão também poder
usar a BPI App para iniciar transferências e
pagamentos através das suas contas noutras
entidades financeiras.
A adesão à BPI APP é gratuita.

Dyrublock é uma tinta mate 100% acrílica
de elevado poder isolante de manchas e boa
adesão sobre suportes difíceis.
De aplicação direta ao suporte, é um
primário e acabamento que oferece
excelente cobertura e lavabilidade.
Está disponível em branco e em milhares
de cores.

Tranquilidade, é assim que a montanha
nos recebe.
Situado junto à saída para Chaves,
e apenas a 8 kms de Espanha,
o Hotel Casino Chaves de 4 estrelas,
ergue-se majestosamente numa área
verdejante com vista para a cidade e para a
montanha, num ambiente ímpar em
tranquilidade.

Saiba mais AQUI.

Saiba mais AQUI.

Saiba mais AQUI.

Fins de Semana Cinco

Estrelas | Região de Leiria

Mercado Medieval
de Óbidos

Museu da Cerâmica
Caldas da Rainha

Parque dos Monges
Alcobaça

Até 4 de agosto pode visitar o Mercado
Medieval de Óbidos - um dos vencedores Cinco
Estrelas da Região de Leiria - onde o regresso
ao passado não podia ser mais autêntico.
Com o Castelo por cenário, aqui acontecem
torneis a pé e a cavalo, compra e venda de
produtos temáticos e ceias medievais, tudo
envolvido em música e centenas de
personagens vestidos a rigor.

Também na Região de Leiria, vá conhecer o
premiado Museu da Cerâmica nas Caldas da
Rainha, casa das peças únicas criadas na
Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha projeto sonhado e concretizado por Rafael
Bordalo Pinheiro, um dos mais importantes
e irreverentes artistas portugueses do
século XIX
O Museu está instalado no Palacete
Visconde
de Santarém na quinta com o mesmo
nome, por si só merecedores de uma visita
mais atenta.

E por fim, Alcobaça e o seu Parque dos Monges,
também ele premiado.
Localizado na Quinta das Freiras,
este Parque concentra um arrojado conjunto de
experiências.
Aventura, animações várias e alojamento,
estão enquadrados são enquadrados pela
natureza e, tudo acontece de acordo com uma
programação variada que vai desde um calmo
passeio até às atividades mais radicais.

Não perca, saiba mais aqui.

Vai com certeza gostar, saiba mais aqui.

Deixe-se levar pela natureza, saiba mais aqui.

Passatempo Momentos

Cinco Estrelas
Este Verão registem os vossos
Momentos Cinco Estrelas e, quando
encontrarem a nossa Estrela (verde ou
laranja), partilhem connosco
as vossas fotografias.
As 10 mais criativas recebem um
cabaz cheio de produtos Cinco Estrelas.
Na primeira semana de setembro
divulgamos os vencedores.
1ª Passo | Tirar uma fotografia junto ao logotipo dos
Prémios Cinco Estrelas (estrela verde ou laranja)
2ª Passo | Postar essa fotografia na vossa conta
com a hashtag #veraocincoestrelas
3º Passo | Identificar o Prémio Cinco Estrelas

Boa Sorte!
Se não está num dia cinco estrelas e não quer receber informação sobre o melhor que existe no mercado, responda a este email com essa indicação. Se, pelo contrário,
quer continuar a receber informação e partilhar connosco as suas ideias Cinco Estrelas, utilize o email info@cinco-estrelas.pt para o fazer.
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