www.boticashotel.com

O Boticas Hotel Art & SPA situa-se na vila de Boticas, na
parte noroeste de Portugal, distrito de Vila Real. Criado
no âmbito da reforma administrativa de 1836, o atual concelho de Boticas corresponde a uma parte da antiga terra
do Barroso. Região classificada como Património Agrícola
Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.
A vila de Boticas fica situada no centro do norte a 23 km da
cidade de Chaves e a 33 km da vizinha Espanha (via A24).
O aeroporto mais próximo situa-se a 150 km na cidade do
Porto (Aeroporto Francisco Sá Carneiro).
O Boticas Hotel Art & SPA encontra-se integrado num espaço marcado por uma inigualável beleza natural e dispõe
de instalações num estilo contemporâneo. O Boticas Hotel ART & SPA presta homenagem ao pintor, arquiteto e
filósofo, Nadir Afonso, pinturas, tapeçarias, fotogalerias e
livros do grande mestre da pintura contemporânea portuguesa do século XX são a decoração do hotel.

The Boticas Hotel Art & SPA is located in Boticas, in the
northwest part of Portugal, Vila Real district. Created under
the administrative reform of 1836, the current municipality
of Boticas corresponds to a part of the former land of Barroso. Region classified World Agricultural Heritage by the
United Nations Food and Agriculture Organization.
Boticas is located in the center of the north, 23 km from the
city of Chaves and 33 km from neighboring Spain (route
A24).The nearest airport is 150 km away in Porto (Francisco
Sá Carneiro Airport).
Boticas Hotel Art & SPA is integrated in a space marked by
unmatched natural beauty and has facilities in a contemporary style. The Boticas Hotel ART & SPA pays tribute to the
painter, architect and philosopher, Nadir Afonso, paintings,
tapestries, photo galleries and books by the great master
of contemporary Portuguese painting of the 20th century
are the decoration of the hotel.

Vilarinho Seco

BOTICAS
Subindo e descendo montanhas, ou a passear por aldeias, percorrer Boticas é viajar à simplicidade, no seio de um ambiente rural
único, classificado como Património Agrícola Mundial pela organização das Nações Unidas para a Agricultura e que ainda permanece puro e alheio à confusão rotineira dos grandes centros urbanos.
Aqui ainda é a natureza que dita as regras por que se regem homens e animais. Os gestos dependem do pulsar da terra e a rotina
é imposta pelos ciclos naturais.
No barroso vive-se de forma diferente, as tarefas agrícolas são
ainda desenvolvidas com o auxílio dos vizinhos e da família,
num sistema de entreajuda. O tempo parece que fluí demoradamente, sem pressa.
Com a diminuição das barreiras de comunicação, quer pelo melhoramento das ligações rodoviárias, quer pelo avanço das novas
tecnologias, estar em Boticas é desfrutar do sossego e pacificidade do mundo rural a um passo dos grandes centros urbanos.

Going up and down mountains, or strolling through villages, discovering Boticas is a unique experience, within a unique rural environment, classified as a World Agricultural Heritage by the United
Nations Agriculture Organization, which still remains pure and
oblivious to the routine confusion of large urban centers.
Here it is still nature that dictates the rules by which men and animals are governed. The gestures depend on the pulse of the earth
and the routine is imposed by the natural cycles.
In Barroso, life is different, agricultural tasks are still carried out
with the help of neighbors and family, in a mutual aid system. Time
seems to flow slowly, without haste.
With the reduction of communication barriers, either by improving road connections or by advancing new technologies, being in
Boticas is enjoying the tranquility and peace of the rural world one
step away from the major urban centers.

ALDEIAS

Aldeia de Nogueira

Boticas dispõe de uma elevada diversidade e riqueza natural, que
se reflete na qualidade das paisagens que vestem a região e se
comprova pela presença de inúmeras espécies de animais e vegetais com estatuto de conservação.
A geomorfologia do terreno, que torna por vezes complicado o
acesso a algumas zonas, permitiu que os ecossistemas naturais se
mantivessem bem conservados. Em algumas situações, a atividade humana contribuiu para o enriquecimento dos ecossistemas
naturais e para a fixação de muitas espécies, de que são exemplo
os ecossistemas agrícolas e a criação de clareiras para a exploração de lameiros e pastagens.
A diversidade geográfica, acabou também, por ditar as suas leis
quando se tratou de gerir o espaço.
Uma aldeia de Boticas, pode definir-se como um punhado de casas erguidas em redor de uma ou mais “praças”, de onde partem
os arruamentos, com largura ideal para permitir a circulação dos
carros de bois. Dificilmente se pode compreender uma povoação
destas sem a presença obrigatória de tais animais.
Elemento fulcral em todas as aldeias é a presença, obrigatória, da
igreja, encontrando-se esta na cabeça da freguesia, e da capela,
quando se trata de uma aldeia.

Boticas has a high diversity and natural richness, which is reflected in the quality of the landscapes that dress the region and is
proven by the presence of countless species of animals and plants
with conservation status.
The terrain geomorphology, which sometimes makes access to
some regions difficult, has allowed natural ecosystems to remain
well preserved. In some situations, human activity has contributed to the enrichment of natural ecosystems and the establishment of many species, such as agricultural ecosystems and the
creation of clearings for pastures.

VILLAGES

The geographical diversity that prevails in Boticas, ended also, to
dictate its laws regarding space management.
A village of Boticas can be defined as a handful of houses erected
around one or more squares, from where the streets start, with an
ideal width to allow the movement of oxcarts. It is hardly possible
to understand such a settlement without the obligatory presence
of such animals.
Crucial element in all the villages is the obligatory presence of the
church, being this one in the head of the parish, and of the chapel,
when it is a village.

GASTRONOMIA

A oferta gastronómica é vasta e a sua qualidade reconhecida. A
ela se associam de imediato a vitela barrosã, o cozido e a feijoada
à barrosã, o cabrito, a truta recheada, os rojões no pote, o arroz
de costelas e chouriça, as costeletas de vinho e alho, o caldo barrosão, vários tipos de fumeiro, presunto e ainda o pão, a bola de
carne, o folar, o “vinho dos mortos” e o mel do Barroso.
No início de janeiro é realizada a Feira Gastronómica do Porco,
um evento com um grande significado para a economia local, em
especial para aqueles que continuam a criar o porco e a fazer
enchidos da forma tradicional.
No certame, que atrai milhares de pessoas todos os anos, é possível encontrar, além dos stands dos produtores, várias tasquinhas
onde podem ser apreciadas as especialidades gastronómicas locais. O programa de quatro dias inclui várias ações de animação,
como as famosas “chegas de bois”.

The gastronomic offer is vast and its quality recognized. The Barroso stew and feijoada, the veal, the stuffed trout, the rojões
(pork firecrackers) in the pot, the ribs and chorizo rice, the
garlic wine chops, the Barroso broth, various types of smoked
meats, the meat ball bread, the folar bread, the “wine of the
dead” and the honey of Barroso, are some of the specialties.
At the beginning of January the Pig Gastronomic Fair is held.
An event of great significance for the local economy, especially
for those who continue to raise pork and make smoked meat
products in the traditional way.
In the event, which attracts thousands of people every year,
you can find, in addition to the producers stands, several small
stands where local gastronomic specialties can be enjoyed. The
four-day program includes various animation actions, such as
the famous “Chegas de Bois” (bullfight between oxen).

Beça

GASTRONOMY

BOTICAS HOTEL ART & SPA

Perda a noção do tempo, enquanto relaxa no terraço com
piscina panorâmica do hotel,
rodeado por montanhas pintadas com mil tons de verde.

Desperte com os olhos postos
nas montanhas do Barroso, enquanto carrega energias com
um delicioso pequeno-almoço
recheado de iguarias regionais.
A beleza da paisagem e a calma, convidam à contemplação;
desfrute do SPA com piscina
interior aquecida, jacuzzi, sauna e banho turco.

Get lost in time as you relax on
the hotel’s rooftop terrace, surrounded by mountains painted
in a thousand shades of green.

Awaken your eyes to the Barroso mountains, while energizing
with a delicious breakfast filled
with regional delicacies.
The beauty of the landscape
and the calm invite contemplation; enjoy the SPA with heated
indoor pool, jacuzzi, sauna and
hammam.

O HOTEL

O Boticas Hotel Art & SPA está situado ao lado do Centro de
Artes Nadir Afonso. O edifico é da autoria do filho do pintor, o
arquiteto Artur Afonso.
A ligação privilegiada, ao Centro de Artes Nadir Afonso, é um
dos principais fatores de diferenciação deste hotel. O hotel
proporciona aos clientes um prolongamento do contacto e experiência com a obra do grande mestre da pintura portuguesa.

The Boticas Hotel Art & SPA is situated next to the Nadir Afonso Arts Center. The author of the building is the son of the
painter, the architect Artur Afonso.
The privileged connection to the Nadir Afonso Arts Center is
one of the main differentiating factors of this hotel. The hotel
provides guests with an extension of the contact and experience with the work of the great master of Portuguese painting.

THE HOTEL

QUARTOS

BEDROOMS

O hotel dispõe de 42 quartos,
uma suite panorâmica e uma
familiar. A maioria com vistas
para a área envolvente e todos com um design atraente.
Todas as acomodações têm
ar condicionado, uma casa de
banho privativa, uma televisão
de ecrã plano com canais por
satélite e um mini-bar. É fornecido acesso Wi-Fi gratuito.

The hotel has 42 rooms, one
panoramic suite and one family room. Most with views of
the surrounding area and all
attractively designed.
All accommodation has air conditioning, a private bathroom,
a flat-screen satellite TV and a
minibar. Free Wi-Fi is provided.

SUITE FAMILIAR

SUITE PANORÂMICA

FAMILY SUITE

PANORAMIC SUITE

Cama king size

Cama king size

King size bed

WC Com duche separado

WC no quarto com duche

WC with separate shower

Cama king size

Vista para o pátio interior

separado

Inner courtyard and mountain

e montanha

Banheira panorâmica

views

Terraço privado

Áreas amplas com sala de estar

Private terrace

Áreas amplas com sala de estar

Vista panorâmica 270º

Large areas with living room

Wi-Fi gratuito

Wi-Fi gratuito

Free Wi-Fi

Adaptado a pessoas com

Televisão

Adapted for disabled people
Television

mobilidade condicionada
Televisão

STANDARD

STANDARD PLUS

STANDARD

STANDARD PLUS

Camas king size ou duplas

Tratamento VIP

King size bed or double

VIP treatment

WC no quarto com duche

Camas king size ou twin

WC with separate shower

King size bed or twin

separado

WC no quarto com duche

Views of the village, inner courtyard

WC with separate shower

Vistas para a vila, pátio interior

separado

and garden

Panoramic garden view

e jardim

Vista panorâmica para o jardim

Free Wi-Fi

Free Wi-Fi

Wi-Fi gratuito

Wi-Fi gratuito

Television

Television

Televisão

Televisão

Connecting rooms available

Alguns quartos são comunicantes
(vista pátio interior)

(courtyard view)

WC with separate shower
Panoramic bathtub
Large areas with living room
270º panoramic view
Free Wi-Fi
Television

SPA & HEALTH CLUB

O SPA e centro de bem-estar
do hotel inclui sauna, banho
turco, piscina interior aquecida, vichy e duche escocês
(com marcação prévia); massagens e terapias (com marcação prévia) e um fitness center
totalmente equipado. Existem
atividades desportivas disponíveis mediante pedido.

The hotel’s SPA and wellness
center includes a sauna, Turkish bath, heated indoor pool,
vichy and Scottish shower (by
appointment); massages and
therapies (by appointment)
and a fully equipped fitness
center. Sports activities are
available on request.

Com um ambiente sofisticado, enquadrado pela beleza das serras do Barroso, o restaurante Abstrato, coloca à disposição de
quem o visita, uma cozinha contemporânea com produtos da
região de excelente qualidade.
Entre as especialidades estão os pratos confecionados com
bacalhau e a famosa carne barrosã.

RESTAURANTE

With a sophisticated ambience, framed by the beauty of the
Barroso mountains, the Abstracto restaurant offers visitors
a contemporary cuisine with products of the region of excellent quality.
Among the specialties are bacalhau com broa and dishes made
with the famous barrosã meat.

RESTAURANT

O melhor espaço para negócios!
O Auditório do Centro de Artes Nadir Afonso tem capacidade
para 110 lugares e acesso interno pelo hotel para o seu máximo conforto. Para um evento mais intimista, pode reservar a
Sala Carvalhelhos no hotel, com capacidade até 40 pessoas.

REUNIÕES E CONFERÊNCIAS

The best space for business!
The Auditorium of the Nadir Afonso Arts Center has a capacity
of 110 seats and internal access through the hotel for maximum
comfort. For a more intimate event, you can book the Carvalhelhos Room at the hotel, with a capacity of up to 40 people.

MEETINGS AND CONFERENCES

Boticas Hotel Art & SPA has several settings where you can
hold your events (weddings, christenings, birthdays and other celebrations). Outdoors, be enchanted by the romanticism
of the interior patio or marvel at the charm and relaxation of
the terrace with panoramic pool. Within four walls choose the
most welcoming atmosphere in our restaurant with a beautiful
view of the mountain and, in the bar area, a central fireplace.
Our menus focus on local products. Flexibility and attention to
detail are the norm, trust us with your best moments and we
guarantee unforgettable memories.

EVENTOS

O Boticas Hotel Art & SPA dispõe de vários cenários onde pode
realizar os seus eventos (casamentos, baptizados, aniversários
e outras celebrações). Ao ar livre, encante-se com o romântismo do pátio interior ou maravilhe-se com o charme e descontração do terraço com piscina panorâmica. Dentro de quatro
paredes escolha o ambiente mais acolhedor do nosso restaurante com uma vista linda para a montanha e, na zona do bar,
uma lareira central. Os nossos menus priviligiam os produtos
locais. Flexibilidade e atenção ao detalhe são a norma, confie-nos os seus melhores momentos e nós garatantimos memórias
inesquecíveis.

EVENTS

SPA

SERVIÇOS

IDIOMAS FALADOS

ATIVIDADES

SPA

SERVICES

GENERAL

PARKING

Piscina interior aquecida (+/- 29ºC)

Serviço de quartos

Português

SPA e centro de bem-estar

Indoor heated pool (+/- 29ºC)

Piscina exterior

Sauna e Banho Turco

Vichy e Duche Escocês

Aluguer de carro

Recepção disponível 24 horas
Cacifos

Francês

Espanhol
Inglês

(com marcação prévia)

Salão / Área de televisão partilhados

INTERNET

(com marcação prévia)

Babysitting / Serviço para crianças
Lavandaria

Acesso Wi-Fi gratuito disponível

Limpeza a seco

por todo o hotel

Massagens e terapias
Centro de fitness
Aulas de grupo

O SPA encontra-se aberto ao público em geral

SALA CARVALHELHOS
Até 40 pessoas
Luz natural
Ar condicionado

Internet W-iFi e telefone

Estacionário e água por participante
Equipamento audiovisual
Estacionamento gratuito

Serviço de engomadoria

Serviço de limpeza diário

ESTACIONAMENTO

Comodidades para reuniões

Estacionamento gratuito e privado

/ eventos

Comodidades VIP
Suite nupcial

GERAL
Jornais
Cofre

disponível no local (não carece de
reserva)

Massagens e terapias
Centro de fitness

Piscina interior (todo o ano)

Terraço com piscina exterior
e bar (sazonal)
Espaço Kids

Jogos de mesa

Matraquilhos e snooker

EXTRAS
Caminhadas
Visitas guiadas

EXTERIOR
Piscina exterior (sazonal)

Terraço para banhos de sol

completo

Quartos familiares

Free private parking is possible on

Safe box

Sauna and Turkish Bath
(by appointment)

Lockers

Non-smoking rooms

site (reservation is not needed)

Vichy and Scottish Shower

24-hour front desk
Shared lounge / TV area

Family rooms

Massages and therapies
(by appointment)
Fitness center

Group classes
The SPA is open to the general
public

CARVALHELHOS ROOM
Natural light

Air conditioning

WiFi internet and telephone

Stationary and water per participant
Audiovisual equipment
Free parking

Comodidades para pessoas com
mobilidade condicionada

Newspapers

Car rental

Up to 40 people

Quartos para não fumadores

Aluguer da sala meio dia ou dia

Room service

Outdoor pool

Room rental a day or half a day
Coffee Break

Pausa para café

Babysitting / Child services
Laundry

Dry cleaning

Ironing service

Daily maid service
Meeting facilities
/ events

Facilities for disabled guests

OUTDOOR
Outdoor pool (seasonal)

SPOKEN LANGUAGES
Portuguese

Sun terrace

ACTIVITIES

French

SPA and wellness center

Spanish

Massages and therapies

English

Fitness center

Indoor pool (all year)

VIP Amenities

INTERNET

Bridal suite

Free Wi-Fi access available
all over the hotel

Terrace with outdoor pool
and bar (seasonal)
Kids Space
Board games
Table football and snooker

EXTRAS
Hikes
Guided tours

Business Menu (lunch)

Menu Negócios (almoço)

INFORMAÇÃO ÚTIL

USEFUL INFORMATION

Museu Rural de Boticas

SUGESTÕES
DE VISITA

Mais informações sobre estas e outras sugestões em www.visitboticas.pt

VISITING
SUGGESTIONS

More information on these and other suggestions at www.visitboticas.pt

CENTRO DE ARTES
NADIR AFONSO
A LIGAÇÃO AO HOTEL
Nadir Afonso (1920-2013) foi um arquiteto, pintor
e pensador português, natural de Chaves, filho
de mãe botiquense. O centro com o seu nome,
com cerca de 80 obras disponíveis em exposição
permanente, localiza-se ao lado do Boticas Hotel
Art & SPA, com o qual comunica através de uma
passagem exclusiva, um dos principais fatores de
diferenciação do hotel.

NADIR AFONSO ARTS CENTER
THE CONNECTION TO THE HOTEL

Nadir Afonso (1920-2013) was a Portuguese architect, painter and thinker, born in Chaves, son
of a botiquense mother. The center named after
him, with about 80 works available on permanent
exhibition, is located next to Boticas Hotel Art &
SPA, with which he communicates through an exclusive passage, one of the main differentiating
factors of the hotel.

CENTRO EUROPEU
DE DOCUMENTAÇÃO
E INTERPRETAÇÃO
DA ESCULTURA CASTREJA

A 10 minutos a pé do centro da vila, o CEDIEC está instalado
numa antiga quinta. Tem como objetivo promover trabalhos de
escavação arqueológica e investigação, em sítios de selecção,
com especial destaque para o Outeiro Lesenho e outros castros
congéneres que, articulados em rede, possam esclarecer os parâmetros essenciais do desenvolvimento cultural das comunidades indígenas do Ocidente peninsular. www.cediec.pt
The European Center for Documentation and Interpretation
of Iron Age Sculpture, known as CEDIEC, is housed in an old
farmhouse (10 minutes walk from the village center), it aims to
promote archaeological excavation and research work, with a
special focus on Outeiro Lesenho and other congeners who,
articulated in a network, can clarify the essential parameters of
the cultural development of the indigenous communities of the
peninsular West. www.cediec.pt

MUSEU RURAL DE BOTICAS

Próximo do CEDIEC, o museu, é um dos pólos constituintes do
projeto Ecomuseu de Barroso, constituído por vários pólos dispersos territorialmente pelos concelhos de Boticas e de Montalegre. Tem como objetivo, proporcionar uma percepção da
identidade singular de cada lugar, e das várias formas que os
habitantes do Barroso tiveram e têm de interagir, com o seu
ambiente territorial e cultural.
Close to CEDIEC, the Rural Museum, is one of the constituent
poles of the project Ecomuseu de Barroso, constituted by several poles scattered territorially by the municipalities of Boticas
and Montalegre.Its aim is to provide a perception of the unique
identity of each place and of the various forms that the inhabitants of Barroso have had and must interact with their territorial
and cultural environment.

REPOSITÓRIO HISTÓRICO
DO VINHO DOS MORTOS
Conta-se na região que, durante a segunda invasão francesa,
os moradores de Boticas tiveram que esconder os seus haveres
com receio das pilhagens. O vinho, depois de engarrafado, foi
enterrado. Após a partida dos invasores, e quando foi desenterrado, apresentava qualidades desconhecidas até então. A tradição de enterrar o vinho permanece até aos dias de hoje, sendo
conhecido como o vinho dos mortos.

Historical Repository of the Wine of the Dead. It is said in the
region that during the second French invasion, the inhabitants
of Boticas had to hide their possessions for fear of looting. The
wine, after being bottled, was buried. After the departure of the
invaders, and when it was unearthed, it presented qualities unknown until then. The tradition of bury the wine remains to this
day, being known as the wine of the dead.

BOTICAS PARQUE

O Boticas Parque é um dos locais mais visitados do concelho
e o ideal para programas em família. Associa biodiversidade e
natureza com conhecimento e lazer, apresentando-se como um
importante núcleo ativo na promoção da conservação e preservação do meio ambiente, em estreita articulação com a comunidade. www.boticasparque.pt

Boticas Parque is one of the most visited places in the county
and ideal for family programs. The park associates biodiversity
and nature with knowledge and leisure, presenting itself as an
important active nucleus in the promotion of conservation and
preservation of the environment, in close articulation with the
community. www.boticasparque.pt

CALDAS SANTAS
DE CARVALHELHOS
Ao entrar em Carvalhelhos, um acesso à direita leva-o às termas
das Caldas Santas, cujas águas são indicadas para o tratamento
de problemas dermatológicos, renais, intestinais e do fígado.
Passeie calmamente pelo parque termal, enobrecido por vegetação luxuriante e talhado por uma pequena linha de água.
Poderá provar as águas locais durante a época balnear. A estalagem e os balneários encontram-se encerrados.

CASTRO DE CARVALHELHOS

When entering in Carvalhelhos, an access to the right takes you
to the Caldas Santas Springs, whose waters are indicated for
the treatment of dermatological, renal, intestinal and liver problems. Stroll calmly through the thermal park, ennobled by lush
vegetation and cut by a water line. You can sample the local
waters during the bathing season. The inn and the bathhouses
are closed.

Construído durante a Idade do Ferro, o povoado dispunha de um
complexo sistema de fortificação constituído por três cintas de
muralha com paramento duplo revestido com blocos graníticos
no exterior e de xisto no interior, completada por três fossos profundamente escavados no afloramento granítico precedido de um
campo de pedras fincadas.

Built during the Iron Age, the Hillfort of Carvalhelhos had a complex fortification system consisting of three walls with double walls
covered with granite blocks in the exterior and shale in the interior,
complemented by three trenches deeply excavated in the granite
outcrop preceded by a field of stones.

PARQUE ARQUEOLÓGICO
DO VALE DO TERVA
Com cerca de 60 km2 e 47 sítios arqueológicos identificados,
o PAVT, justifica por si, várias visitas a Boticas. O Centro Interpretativo, localizado na aldeia de Bobadela é a entrada para o
PAVT. Os conteúdos expositivos fazem a ponte para a fruição da
paisagem e do património in loco, proposta através de roteiros
de visitação. www.pavt-boticas.pt

ALDEIA DE VILARINHO SECO

Vilarinho Seco é uma das aldeias mais bem conservadas de
todo o Barroso. As reduzidas dimensões das janelas denunciam
as baixas temperaturas do local, especialmente quando isolado
por expressos nevões. Aprecie o cruzeiro, as várias fontes de
água, o forno do povo, a capela e pequenos canais de drenagem abertos no granito.

The Village of Vilarinho Seco is one of the best preserved in all of
Barroso. The small dimensions of the windows denounce the low
temperatures of the place, especially when it is isolated by heavy
snow. Enjoy the cruise, the various water fountains, the people’s
oven, the chapel and small granite drainage channels.

With about 60 km2 and 47 identified archaeological sites, the
Terva Valley Archaeological Park, justifies itself, several visits to
Boticas. The Interpretive Center, located in the village of Bobadela, is the entrance to the TVAP. The exhibition contents make the
bridge to the landscape and heritage in loco, proposed through
visitation itineraries. www.pavt-boticas.pt

CASA MUSEU
QUINTA DO CRUZEIRO
A casa de habitação da Quinta do Cruzeiro, também conhecida
por Casa dos Silvas (apelido da família que aqui viveu várias gerações), foi em tempos parte de uma estrutura agrária mais vasta, composta por casais dispersos, que serviam para o sustento
dos proprietários e criados. Ao percorrer os diferentes espaços
poderá ficar a conhecer alguns aspectos da vida social da casa e
do trabalho na quinta e na aldeia de Covas do Barroso.

IGREJA DE SANTA MARIA
DE COVAS DO BARROSO
The Quinta do Cruzeiro Museum House, also known as Casa
dos Silvas (the name of the family that lived here for several generations), was once part of a larger agrarian structure, composed
of dispersed “casais” (rural property), who served to support the
owners and staff. By going through the different spaces you can
get to know some aspects of the social life of the house and work
in the farm and in the village of Covas do Barroso.

A igreja de Santa Maria de Covas é o mais notável exemplar
da arquitetura religiosa de estilo românico-gótico da região do
Barroso, datável do século XIV. Com um exterior austero, de
poderosas faces graníticas, a igreja guarda no seu interior uma
deslumbrante decoração de pinturas murais e o túmulo com
estátua jacente de Afonso Anes de Barroso, datado de 1459.

The Church of Santa Maria of Covas is the most notable example
of the romanesque-gothic style religious architecture of the Barroso region, dating from the 14th century. With an austere exterior, of powerful granite faces, the church houses a stunning mural
decoration and the tomb with a statue of Afonso Anes de Barroso,
dated 1459.

CONTACTOS / CONTACTS
Boticas Hotel Art & SPA
Rua Gomes Monteiro, 5
5460-304 Boticas
Portugal

LOJA INTERATIVA
DE TURISMO
Na loja encontra uma mesa com um mapa interativo onde estão
localizados alguns dos pontos de interesse turístico do concelho. Com informação, fotos e contactos divididos por categorias, permitindo ao utilizador organizar o seu percurso de visita.
Os conteúdos da loja incluem ainda vídeos exibidos num ‘videowall’, brochuras promocionais e roteiros. Assim como alguns
produtos locais e artesanato para venda.

Tel.: +351 276 414 330
Email: reservas@boticashotel.com
www.boticashotel.com
In the Tourism Interactive Store you will find a table with an interactive map where some of the tourist attractions of the county
are located. With information, photos and contacts divided by
categories, allowing the user to organize their visit route. The
contents of the store also include videos displayed in a videowall, promotional brochures and scripts. As well as some local
products and handicrafts for sale.

Loja Interativa de Turismo / Tourism Interactive Store
Tel.: (+351) 276 410 200
Email: turismo@cm-boticas.pt
www.cm-boticas.pt
Visit Boticas
Email: vb@visitboticas.pt
www.visitboticas.pt

