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 O Centro de Ciência Viva (CCV) do Alviela – Carsoscópio,
situado junto à nascente do Rio Alviela, nos Olhos de Água,
concelho de Alcanena, ultrapassou no final de 2014 a fasquia
dos cem mil visitantes desde a sua inauguração, em dezembro
de 2007.

 Centro de Ciência Viva do Alviela com mais de 100 mil
visitantes
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Hotel Eurosol Alcanena
Alcanena
Classe: $$$ (50 a 100 euros)
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Rio de Janeiro (Brasil)
2220 hotéis a partir de 19 euros por noite e por quarto duplo

 Veja mais promoções

Onde dormir (Alcanena)
 5 unidades de alojamento (pousadas, hotéis, pensões, residenciais, motéis, apartotéis, apartamentos, aldeamentos, unidades

de turismo rural e casas particulares).
 Muitas das unidades listadas oferecem reservas electrónicas e descontos exclusivos para a internet, entre outras promoções.

Como chegar (Alcanena)
 2 mapas detalhados

Onde comer (Alcanena)
 2 restaurantes

Galeria fotográfica (Alcanena)
 2 fotografias: papéis de parede (wallpapers) e postais

OFERTAS ESPECIAIS DE ÚLTIMA HORA

SECÇÕES

cozinha regional e internacional.
+

Ofertas especiais de última hora

Al Cantaro
Lisboa

Do Norte e do Sul, das planícies e das terras altas,
das ilhas atlântidas dos Açores e da Madeira, de
lendários e misteriosos conventos e mosteiros, de
palácios e casas de barro, chegam até nós as
comidas e bebidas mais afamadas, algumas de
tradição centenária e receita secreta, perdidas e
guardadas que foram na memória e na raiz dos
tempos.
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