
MONTEBELO VISTA ALEGRE
Lugar da Vista Alegre
3830-292 Ílhavo
GPS: 40º 35’ 19.4'' N, 8º 41' 04.9‘’ W

O Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel é um símbolo da
história, arte e cultura da região Centro de Portugal,
aliado ao valor universal do património e história de
uma das mais prestigiadas marcas Portuguesas: a Vista
Alegre.
Fazendo parte dos Montebelo Hotels & Resorts, comFazendo parte dos Montebelo Hotels & Resorts, com
presença em Portugal e Moçambique, este hotel de 5
estrelas está localizado na margem da Ria de Aveiro, a
apenas 6.8kms das praias da Costa Nova e do centro de
Aveiro e a 50 minutos da cidade do Porto.
O hotel está inserido no projeto de recuperação do
espaço fabril da Vista Alegre, englobando o Palácio
residência dos fundadores da Vista Alegre, o Palácio dos
Pintores, a Capela e o Museu Vista Alegre.



QUARTOS
Os 95 quartos do Montebelo Vista Alegre
Ílhavo Hotel têm uma atmosfera
individualizada e estão divididos entre os
três pisos do primeiro hotel temático
dedicado à arte da porcelana, o Palácio
Vista Alegre e o Palácio dos Pintores,
contando a história da marca.

GASTRONOMIA
O restaurante do Montebelo Vista Alegre

ACTIVIDADES IN
O spa, a piscina exterior e um conjunto de
espaços únicos tornam a sua estadia ou
evento num momento marcante.

ACTIVIDADES OUT
Existe um vasto leque de actividades
possiveis de se fazer nas zonas envolventes
do hotel, tais como visitar o Museu Vista
Alegre ou visitar o Parador da Casa de Insua,
onde pode degustar os produtos da casa ouO restaurante do Montebelo Vista Alegre

Ílhavo Hotel distingue-se pela decoração
moderna e pela vista panorâmica sobre o
Rio Boco e a Ria de Aveiro.
Com uma oferta onde se cruzam os
melhores sabores da gastronomia
Portuguesa e da Região centro, a elegância
e sofisticação das peças Vista Alegre
conferem ao restaurante um ambiente único
e diferenciado.

onde pode degustar os produtos da casa ou
até fazer um workshop onde pode aprender
a receita mais antiga do mundo de compota.


