
ALBERGARIA DE NOSSA 
SENHORA DAS PRECES

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

A Albergaria de Nossa Senhora das Preces está 
inserida no Santuário com o mesmo nome. O Santuário 
localiza-se no lugar de Vale de Maceira, freguesia de 
Aldeia das Dez, concelho de Oliveira do Hospital, 
distrito e diocese de Coimbra, desenvolvendo-se 
entre 650 e 750 m de altitude, desde o fundo da mata 
(o jardim) até à capela de Santa Eufémia, donde se 
pode desfrutar de uma magnífica panorâmica sobre a 
região envolvente.
Localizada nas faldas da serra do Açor, dista 13 km 
do Piódão e 7 km do monte do Colcurinho (1244m) de 
onde se alcança um panorama vastíssimo.

ALBERGARIA DE NOSSA SENHORA DAS PRECES
INFORMAÇÕES E RESERVAS
Vale de Maceira, Aldeia das Dez

3400-270 Oliveira do Hospital
Tel. 238 011 838

santuario@snsp.pt
www.snsp.pt

ALBERGARIA 
DE NOSSA SENHORA 

DAS PRECES
Vale de Maceira



ALBERGARIA DE NOSSA 
SENHORA DAS PRECES

Três quartos duplos, com WC privativo;
Dois quartos, com seis camas cada;
Um quarto com doze camas (Beliches).

Cozinha equipada;
Salão polivalente: Refeitótio e sala para conferências, reuniões 
e banquetes, capacidade para 48 pessoas sentadas.

Amplos espaços interiores e exteriores;
Estrutura nova com excelentes condições,
Integração e envolvência com características únicas.

Indicado para turismo religioso, escolar e de grupos. 
Possibilidade de utilização do espaço exterior para reali-
zação de diversas atividades.

USO DIURNO E NOTURNO 

Dormidas 
Quarto com duas camas –   50 €/noite 
Quarto com 6 camas       –   60 €/noite
Quarto com 12 camas     – 100 €/noite
Totalidade dos quartos      – 175 €/noite
Preços especiais para duas ou mais noites

Refeições
Utilização de cozinha - 15 a 30 €/dia, em função do número de refeições.
Sala de refeições/reuniões - grátis

USO DIURNO

Eventos e reuniões
Inclui a utilização de cozinha, refeitório e WC - 50 €/dia.

Banquetes (máximo de 50 pessoas)
Preço a estipular em função do número de participantes.

Extras

A utilização do aquecimento durante o Inverno implica o pagamento de 
taxa adicional.

IBAN: PT50 0035 0567 00014849430 87 Mais informações em: https://www.snsp.pt/albergaria/precario/
 


