Localização do hotel e itinerários
Não use o GPS, pois provavelmente não vai receber os itinerários mais adequados para o hotel. Siga antes
estas indicações:
Casa das Penhas Douradas Design Hotel e Spa fica situado na Serra da Estrela, nas Penhas Douradas, mesmo
junto à Capela de Nossa Senhora da Estrela. Existe um heliporto a 50 metros do hotel.
As Penhas Douradas são uma pequena localidade “por cima” de Manteigas, a cerca de 12 km dessa Vila, na
EN 232, que liga Manteigas a Gouveia.
A partir de Manteigas existem duas possibilidades de chegar às Penhas Douradas: uma, através da EN 232,
mais longa e panorâmica, que se toma no início da Vila, junto ao Posto de Turismo, antes de chegar à sede do
Parque Natural; outra, mais curta, igualmente panorâmica, através da Estrada Florestal. Para chegar à Estrada
Florestal tome a rua principal da vila que fica à esquerda das bombas de gasolina à entrada da Vila. Siga a rua
principal até à à Igreja de S. Pedro e ao Coreto. Aí vire imediatamente à direita, uma rua empedrada a subir. Vai
encontrar à entrada dessa rua as placas de sinalização da Casa das Penhas Douradas. Siga-as. Caso tenha
alguma dúvida na direção, siga as placas com a indicação Gouveia ou Seia. A direção é a mesma. São 12 km
serra acima até às Penhas Douradas.
A partir de Gouveia tome a EN 232 em direcção a Manteigas; no alto da Serra, antes de começar a descer
para Manteigas, encontra assinalado o desvio à direita para as Penhas Douradas.
A partir de Seia tome a EN 339 em direcção à Torre e Covilhã; antes de chegar ao Sabugueiro encontra, à
esquerda, a EN 339-1 que o conduz a Manteigas que entronca na EN 232; entrando na EN 232, cerca de 6 km.
adiante, no alto da Serra, antes de começar a descer para Manteigas, encontra assinalado o desvio à direita
para as Penhas Douradas.
A partir da Covilhã tome a EN 339, suba às Penhas da Saúde e, 3 km adiante, vire à direita na EN 338 com
destino a Manteigas. A partir de Manteigas suba às Penhas Douradas.
SE VIER DE LISBOA
Tome a A1 e saia na direção Abrantes e Castelo Branco entrando na A23; na A23 tome a saída para Manteigas
ao Km 192 (está assinalada como tal) e tome a EN 232 até Manteigas; a partir da Vila suba às Penhas
Douradas.
SE VIER DO PORTO
Tome a A1, saia para a A25 na direcção de Viseu seguindo até Mangualde; tome em seguida a EN 232 com
destino a Gouveia; não entre no centro da cidade e continue na mesma estrada na direcção de Manteigas que o
leva directo às Penhas Douradas.
SE VIER DE COIMBRA
Tome a IC2, entre na IP3, tome em seguida a IC12 até Nelas; em Nelas tome a EN 231 até Seia; a partir de
Seia suba às Penhas Douradas.
Contactos: 275981045, 963 384 026, mail@casadaspenhasdouradas.pt

