
 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

O mês de agosto de 2022 ficou assinalado na história desta Montanha, pelas marcas que o fogo 

deixou neste território classificado como Geopark Mundial da UNESCO. Para além da sua 

geologia, também a sua biodiversidade e cultura fazem parte desta classificação. Neste sentido, 

o Estrela Geopark Mundial da UNESCO decidiu lançar o cartão “REFLORESTAR” do Estrela 

Geopark e tem como objetivo gerar receitas para campanhas de reflorestação e estabilização 

do solo.  

Para além de estar a contribuir para a regeneração da paisagem da Estrela, poderá ainda usufruir 

de um conjunto de descontos nos mais diversos parceiros deste Geopark. 

 

Características Gerais do Cartão 

1. Preço: 10 euros  

2. O cartão é adquirido via e-mail, para info@geoparkestrela.pt 

3. O pagamento será feito exclusivamente através de transferência bancária. 

4. O cartão não é transmissível a terceiros, sendo o desconto concedido mediante apresentação 

do cartão “REFLORESTAR” e do respetivo Cartão de Cidadão ou Passaporte. 

5. O cartão permitirá a obtenção de descontos na rede de parceiros aderentes do Estrela 

Geopark Mundial da UNESCO. 

 

 

 



Adesão 

1. Enviar um e-mail para info@geoparkestrela.pt , com a intenção de adquirir o Cartão e com os 

dados de faturação (nome, morada completa e NIF). 

2. Efetuar o pagamento, por transferência bancária, para o IBAN PT50 0018 000342419028020 

82. 

3. O envio do comprovativo da transferência é obrigatória, no ato da adesão.  

4. Depois do envio do e-mail e confirmação do pagamento na nossa conta, o Cartão 

“REFLORESTAR” será enviado para o seu e-mail, no prazo máximo de 5 dias úteis. Trata-se de 

um cartão virtual, podendo utilizá-lo no seu telemóvel, tablet ou outro dispositivo eletrónico. 

 

Parceiros e Descontos 

Alojamento 

Parceiro Oferta 

Abrigo da Montanha 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Alojamento Santa Clara 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Alojamento São Marcos 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Aqua Village Health Resort & 

Spa 
20% de desconto em todas as reservas diretas 

Casa Cerro da Correia 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Casa da Almoinha 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Casa da Sicó 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Casa da Várzea 5% de desconto em todas as reservas diretas 

Casa das Muralhas 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Casa das Penhas Douradas 15% de desconto em todas as reservas diretas 

Casa de São Lourenço 15% de desconto em todas as reservas diretas 

Casa do Beco 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Casa do Fundo 20% de desconto em todas as reservas diretas 

Casa do Mogadouro 20% de desconto em todas as reservas diretas 

Casas do Pastor 10% de desconto em todas as reservas diretas 
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Casa dos Conchos 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Casa Mariolas 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Casas do Mondego 15% de desconto em todas as reservas diretas 

Chão do Rio - Turismo de 

Aldeia 
10% de desconto em todas as reservas diretas 

Convento do Desagravo Flag 

Hotel 
10% de desconto em todas as reservas diretas 

Encosta do Sobreiro 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Eurosol Gouveia *** 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Eurosol Seia Camelo *** 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Grupo Pestana – Pousada 

Serra da Estrela 

15% de desconto sobre o melhor preço nos dias da semana, 

incluindo Domingo em todas as reservas diretas; 

10% de desconto sobre o melhor preço na Sexta e Sábado em 

todas as reservas diretas 

H2otel Congress & Medical 

SPA 
10% de desconto em todas as reservas diretas 

Hotel Berne 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Hotel da Fábrica 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Hotel da Vila 
10% de desconto em todas as reservas de domingo a quinta-

feira, exceto época alta 

Hotel Lusitânia Congress & 

Spa 
10% de desconto em todas as reservas diretas 

Hotel Vanguarda Congress & 

Family 
10% de desconto em todas as reservas diretas 

INATEL Linhares da Beira Hotel 

Rural 
10% de desconto em todas as reservas diretas 

INATEL Manteigas Hotel 10% de desconto em todas as reservas diretas 

INATEL Vila Ruiva Hotel 10% de desconto em todas as reservas diretas 

LAM Hotel dos Carqueijais 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Lobos Village 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Loriga Hostel – Feel Nature 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Lugar nas Estrelas 10% de desconto em todas as reservas diretas 



Madre de Água – Hotel Rural 10% de desconto em todas as reservas diretas 

New Life Portugal 5% de desconto em todas as reservas diretas 

O Cantinho dos Cabrais 7% de desconto em todas as reservas diretas 

Pena D'Água Boutique Hotel & 

Villas 
10% de desconto em todas as reservas diretas 

Pousada da Juventude da 

Serra da Estrela 
10% de desconto em todas as reservas diretas 

Puralã - Wool Valley Hotel & 

Spa 
10% de desconto em todas as reservas diretas 

Quinta das Cegonhas 
10% de desconto sobre o valor do campismo (não inclui valor 

da eletricidade) 

Quinta do Quinto 
15% de desconto em todas as reservas diretas e sobre a tarifa 

BAR 

Quinta das Tramazeiras 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Sambuc’asa – Serra da Estrela 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Solar da Castanha - Forest 

House 
10% de desconto em todas as reservas diretas 

Sport Hotel Gym + SPA 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Vale do Zêzere Hotel 15% de desconto em todas as reservas diretas 

Varanda da Estrela - Abrigo do 

Pastor 
10% de desconto em todas as reservas diretas 

Varanda da Estrela - Casa Ti 

Manel 
10% de desconto em todas as reservas diretas 

Varanda da Estrela - Casa Ti 

Maria 
10% de desconto em todas as reservas diretas 

Varanda da Estrela - Chalet da 

Ovelhita 
10% de desconto em todas as reservas diretas 

Vila Galé Serra da Estrela 10% de desconto em todas as reservas diretas 

Trilhos e Cumes 15% num fim de semana no alojamento 

 

 

 



 

Animação Turística 

Parceiro Oferta 

Animactiva 

10% nas seguintes atividades:  

 Laser Tag Arena Covilhã 

 Festas de aniversário no Animactiva KidsPark, Covilhã 

 Serviços de animação turística (caminhadas, tours e 

teambuilding) 

 Animação em casamentos e eventos populares 

Astro Estrela 
10% os artigos da loja em Manteigas e no Parque Covão 

d’Ametade (entrada, pernoita com tenda e no bar). 

Atividades do Estrela Geopark 15% de desconto em todas as atividades pagas 

Estrela Ebike 10% no aluguer de bicicletas elétricas 

Just Go 10% em todas as atividades de animação turística 

Let's SUP Stand Up Paddle - 

School & Tours 
10% em todas as atividades de animação turística 

Quinta Minas da Recheira 10% de desconto na visita das várias Galerias Mineiras 

Sabores Altaneiros 10% em atividades de animação turística 

Trilhos e Cumes 10% em atividades de animação turística 

Turismo Serra da Estrela, 

Turistrela SA 

5% nas telecadeiras 

5% nos forfaits diários 

 

Centro de Interpretação/Museu 

Parceiro Oferta 

Centro de Interpretação da 

Torre do Estrela Geopark 
25% de desconto em todos os bilhetes 

Museu do Azeite 20% de desconto no bilhete de adulto 

Museu do Pão 10 % de desconto na aquisição do bilhete de visita 

 

Produtos Locais 

Parceiro Oferta 

Fábrica Ecolã 
10% nos produtos disponíveis na loja 

Visita Gratuita à Ecolã - “Ciclo da Lã” 

Burel Factory 
10% desconto na loja Burel Factory - Fábrica - Manteigas 
5% desconto nas lojas Burel Factory - Porto (Mouzinho da 
Silveira) Lisboa (Chiado) 

 

 



 

Restauração 

Parceiro Oferta 

Casa do Clube  10% de desconto em todas as refeições 

Nobre Vinhos & Tal 10% de desconto em todas as refeições 

Restaurante “A Torre” 10% de desconto em todas as refeições 

Restaurante "Cova da Loba" 5% de desconto em todas as refeições 

Restaurante "Mirante da 

Estrela" 
10% de desconto em todas as refeições 

Restaurante “Monte de Santo 

Estevão” 
10% de desconto em todas as refeições 

Restaurante “O Chalet” 10% de desconto em todas as refeições 

Restaurante “Ribeira D’Alva” 10% de desconto em todas as refeições 

Restaurante "Simple.Guarda" 5% de desconto em todas as refeições 

Restaurante "Varanda da 

Estrela" 
10% de desconto em todas as refeições 

Taberna A Laranjinha 10% de desconto em todas as refeições 

 

Serviços 

Parceiro Oferta 

Grupo Natura IMB Hotels 

10% Mountain SPA Aquadome (com excepção dos serviços 

de Massagens Holisticas e Ayurvédicas, Inscrição Termal, 

Consultas Médicas, Merchandising e Produtos de Saúde e 

Beleza); 

10% em todos os cartões Natura Clube & SPA Covilhã e 

Guarda (em todos os cartões NATURA CLUBE, Tratamentos e 

Técnicas de Massagem); 

10% Sport Academy no Sport Hotel, desconto no cartão FULL 

SPORT; 

5% Menu Relax & Repair do Sport Hotel (Massagens, 

Recuperação Muscular e Fisioterapia) 

 

As vantagens acima mencionadas não são acumuláveis com outros descontos/campanhas em vigor. 

Pode consultar todos os parceiros em www.geoparkestrela.pt/associacao/parceiros 

 

http://www.geoparkestrela.pt/associacao/parceiros


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


