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V Rali Histórico Vila da Sertã 

 

Informação relativa aos Hotéis recomendados pela Organização 

 

 Hotel Larverde *** 

O Hotel fica a dois passos do centro histórico da vila e de todas as infra-estruturas que a Sertã 

tem para lhe oferecer. 

Morada: 

Rua de Proença-a-Nova (EN 241) 

6100-751 Sertã 

Contactos: 

Tel. (+351) 274 603 584 / Fax: (+351) 274 603 095  

E-mail: hotellarverde@gmail.com 

Site: www.hotellarverde.com 

Preços (pequeno-almoço incluído): 

Quarto single: 38,00 € 

Quarto duplo: 50,00 € (2 camas ou cama de casal) 

Quarto triplo: 55,00 € (3 camas) 

============================================================ 

 Convento da Sertã Hotel **** 

O convento de Santo António foi fundado em 1634, após a extinção das ordens religiosas, 

em 1834, teve vários proprietários, sendo adquirido pela Câmara Municipal da Sertã na década 

de 1920 cumprindo diversas funções desde então, foi em 2013 convertido no Convento da Sertã 

Hotel. 

Localizado na Alameda da Carvalha – Sertã / junto ao Parque Fechado do V Rali Histórico Vila 

da Sertã 

Morada: 

Alameda da Carvalha 

6100-730 Sertã 

GPS: 39.800577, -8.099053 
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tel:+351%20274%20603%20095
mailto:hotellarverde@gmail.com
http://www.hotellarverde.com/
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Contactos: 

Tel.: (+351) 274 608 493 

E-mail: geral@conventodasertahotel.pt 

Site: www.conventodasertahotel.pt 

Preços por noite: 

Quarto single: 56,00 € 

Quarto duplo (cama de casa): 64,00 € 

Quarto twin (2 camas individuais): 64,00 € 

Cama suplementar: 20,00 € 

Pequeno-almoço incluído. 

============================================================ 

 Hotel da Montanha **** 

O Hotel da Montanha, muito bem inserido na natureza, tem uma magnífica localização 

paisagística, oferecendo excelentes condições para um mini-estágio pré Rali Histórico Vila da 

Sertã. O Hotel dista 14 kms da Sertã, +/-15 minutos de deslocação (IC8). 

Morada: 

Monte da Srª da Confiança 

6100-532 Pedrógão Pequeno (Sertã) 

Contactos: 

Tel.: (+351) 236 480 000 – Fax: (+351) 236 480 009 

E-mail: geral@hoteldamontanha.com 

Site: www.hoteldamontanha.com 

Preços por noite: 

Quarto single standard: 40,00 € 

Quarto duplo standard: 50,00 € 

Quarto single panorâmico: 50,00 € 

Quarto duplo panorâmico: 60,00 € 

Os preços incluem o pequeno-almoço e o acesso gratuito ao SPA da Montanha (Piscina interior, 

Sauna, Banho Turco e Espaço Fitness). 

============================================================== 

 Hotel das Amoras **** 

O Hotel das Amoras, prolongado a partir da Quinta da família Baptista Diniz através de um 

edifício contíguo ao palacete datado de 1905, respeita a traça centenária de onde se destaca o  

tel:+351%20274%20608%20493
mailto:geral@conventodasertahotel.pt
http://www.conventodasertahotel.pt/
tel:+351%20236%20480%20000
tel:+351%20236%20480%20009
mailto:geral@hoteldamontanha.com
http://www.hoteldamontanha.com/
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torreão e as janelas próprias da época. Batizado das Amoras por se localizar numa propriedade 

onde antigamente abundavam as amoras silvestres. O Hotel dista 20 kms da Sertã, +/-15 

minutos de deslocação. 

Morada: 

Rua Comendador Assis Roda, 25 

6150-557 Proença-a-Nova 

GPS: 39.749322, -7.918966 

Contactos: 

Tel.: (+351) 274 670 210 – Fax.: (+351) 274 670 219 

E-mail: info@hoteldasamoras.pt 

Site: www.hoteldasamoras.pt 

Preços por noite: 

Quarto single: 40,00 € 

Quarto duplo: 50,00 € --- 2 noites consecutivas = 95,00 €  

============================================================ 

 

Observações: 

 As equipas que pretendam participar no V Rali Histórico Vila da Sertã devem proceder à 

reserva e ao respetivo pagamento diretamente para o Hotel escolhido. 

 

 

 

tel:+351%20274%20670%20210
tel:+351%20274%20670%20219
mailto:info@hoteldasamoras.pt
http://www.hoteldasamoras.pt/

