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Antarte

Monte Selvagem

Na Antarte, luxo é sinónimo de elegância, charme e sofisticação.
É sinónimo de projetos pensados à medida do cliente,
do gosto, dos padrões de exigência, dos espaços,
do detalhe nos acabamentos e da rigorosa seleção
de matérias nobres. Luxury na Antarte é concretizar sonhos.
Com design e exclusividade!

Promover o contacto das populações com a natureza,
protegê-la, conservá-la e educar para a sua sustentabilidade,
faz parte da missão do Monte Selvagem, que aloja 70 espécies,
num total de cerca de 300 animais. Animais domésticos e selvagens
habitam o parque que possui várias áreas de descanso, lazer e
brincadeira. Um trampolim gigante, casas nas árvores, slides, são
alguns dos equipamentos que se podem encontrar ao percorrer
o Monte Selvagem a pé ou de trator. Saiba Mais

Saiba Mais

Feira de São Mateus

Lameirinho

Feirar está no sangue das famílias e amigos que todos os anos se
reencontram em Viseu, na Guardiã das feiras populares do país.
Em 2019, contamos 627 anos a feirar e prometemos uma
inesquecível.
Feirar é em Viseu! Um mês de festa, com concertos, diversões,
gastronomia, artesanato e muito, muito mais. Este ano,
a Feira de São Mateus vai até dia 15 de setembro, pelo que,
está mais do que a tempo de visitar uma feira,
realmente Cinco Estrelas!

Saiba Mais

Em destaque
Portugal dos Pequenitos
Situado em Coimbra, o Portugal dos Pequenitos é um parque lúdico
pedagógico, destinado essencialmente às crianças.
Este espaço encantado mostra um trabalho rigoroso de arquitetura
e escultura, numa escala feita para deliciar as crianças e fazer
os jovens e os adultos regressar à infância.
Aqui estão representados os monumentos portugueses mais
marcantes pela sua qualidade artística e enquadramento histórico,
mas, também é possível ver recriações minuciosas das casas
típicas de quase todas as regiões do país.
Uma visita a este lugar é uma viagem no tempo como
se entrássemos dentro da História de Portugal.

Viaje Aqui

A LAMEIRINHO é uma empresa Portuguesa com mais de
70 anos de experiência na área de têxteis-lar.
Detentora de 9 lojas físicas em Portugal, faz também uma
grande aposta no canal de vendas on-line.
A LAMEIRINHO sendo marca de eleição dos portugueses,
procura através dos seus produtos transmitir…
emoções e bem-estar!

Saiba Mais

Fim de semana Cinco

Estrelas

Coimbra
Capital de distrito, Coimbra é a maior cidade da região Centro de Portugal, estando próxima das montanhas e do mar: apenas a 40 minutos de
distância da Serra da Lousã e a 50 minutos das praias da Figueira da Foz e de Aveiro.
Ponto de encontro de culturas diversas, Coimbra distingue-se pelo seu riquíssimo património histórico arquitectónico; nela encontramos as marcas de
2000 anos de história, desde o Império Romano, passando pelas ruas calcetadas, com muros e escadas medievais, até à arquitetura contemporânea
premiada.
Classificadas como Património da Humanidade pela UNESCO, a cidade e a sua universidade, a mais antiga do país e uma das mais antigas da Europa,
são palco diário de efervescência cultural. É nesta região tão carismática, que propomos um fim de semana com vencedores do Prémio Cinco Estrelas.
Quando falamos de passear em Coimbra é impossível não referirmos as ruínas de Conímbriga, o local arqueológico romano mais emblemático de
Portugal. É um ícone desta região que, que tal como o Portugal dos Pequenitos, nos confronta com a História do nosso país.
Além das ruínas romanas, aventure-se no Parque Aventura para outro tipo de emoções. Fique a conhecer o Arborismo, atividade praticada em
árvores, em que pode escolher entre três níveis de dificuldade: Curioso, Aventureiro ou Destemido e experimente cordas, pontes, redes, slides
gigantes, tudo nas alturas.
Passeios históricos e atividades radicais gastam energias que podem ser repostas numa visita à Pousadinha, pastelaria em Tentúgal que confeciona de
acordo com o método tradicional, os deliciosos e irresistíveis pastéis com o mesmo nome.
O fim de semana fica 100% Cinco Estrelas com a nossa sugestão para alojamento. Descanse e recupere energias no Agua Village Hotel&Spa, um
empreendimento único quer na concessão do espaço quer nos serviços oferecidos.
Situado nas margens do Rio Alva, o Aqua Village proporciona experiências inesquecíveis muito para além do alojamento. Bom fim de semana!

Passatempo

Momentos Cinco Estrelas
Última semana para participar no
passatempo Momentos Cinco Estrelas!
Até dia 31 de agosto, fotografem de forma criativa o
momento de encontro com as nossas Estrelas
(verde ou laranja), e partilhem connosco no nosso
facebook. As 10 mais criativas recebem um cabaz cheio
de produtos Cinco Estrelas.
1º Passo | Tirar uma fotografia junto ao logotipo dos
Prémios Cinco Estrelas (estrela verde ou laranja
2º Passo | Postar essa fotografia nos comentários do
passatempo na página de Facebook Prémio Cinco Estrelas.

BOA SORTE!

