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Final Round 
Campeonato Nacional de Tiro com Arco - Campo 2016/2017 

 
 

Alojamento 
 
Em Guimarães existe bastante oferta hoteleira à disposição. 
 
No entanto, pela mesma altura realiza-se o 60º Campeonato Europa Jovem de Ténis de Mesa (de 14 a 24 julho) 
não se prevendo falta de quartos para a altura mas, conforme forem sendo reservados, pode existir necessidade 
de procurar alojamento afastado do centro da cidade. 
 
Fica abaixo uma lista de hotéis que, à data, ainda tem quartos disponíveis. A equipa organizadora local pode 
ajudar a tratar da procura de alojamento e conseguir tarifas reduzidas. 
Para tal precisa que a informem das características dos quartos, datas e âmbito de preços que procuram, para o 
endereço de e-mail gabriel_soares@hotmail.com. 
 

Pousada da Juventude de Guimarães 

Morada: Complexo Multifuncional de Couros, Largo da Cidade, 8 - 4810-430 Guimarães (no centro da cidade) 

Telefone: 351 253 421 380 Fax: 351 253 421 381 

E-mail: guimaraes@movijovem.pt 

Endereço Web: http://www.pousadasjuventude.pt/pt/pousadas/guimaraes/ 

Horário da recepção: 08:00H - 24:00H 

Horário de funcionamento: aberta 24 horas 

Localizada no centro da cidade, a Pousada fica perto do centro histórico de Guimarães. O edifício centenário, 
repleto de história e recordações, foi todo restaurado e equipado para que não te falte nada. A pousada possui 
12 quartos duplos com wc, 2 quartos duplos, adaptados para pessoas com mobilidade condicionada, 5 quartos 
múltiplos com 6 camas e 1 apartamento com 4 camas e kitchenette. 

 

Pensão das Trinas (2ª) 

Morada: Rua das Trinas, 29 - 4800-168 Guimarães (no Centro Histórico) 

Telefone: 351 253 517 358 Fax: 351 253 517 362 

E-mail: residencialtrinas@hotmail.com 

Endereço Web: http://www.residencialtrinas.com 

Situada no centro histórico de Guimarães, casa restaurada de arquitectura típica vimaranense, que alia a 
comodidade com arte de bem receber, num ambiente familiar. A Residencial das Trinas dispõe de 11 quartos, 
com uma decoração de estilo clássico.  

http://www.ettu.org/en/n/news/2017/january/2017-european-youth-championships-in-guimar--es-this-year/
mailto:gabriel_soares@hotmail.com
mailto:guimaraes@movijovem.pt
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Hotel São Mamede  

Morada: Rua S. Gonçalo, 1 - 4810-525 Guimarães (no centro da cidade) 

Telefone: 351 253 513 092 Fax: 351 253 513 863 

Email: geral@smamedehotel.com 

Endereço Web: http://smamedehotel.com/index.html 

O S. Mamede Hotel, situa-se numa zona comercial da cidade, procurando disponibilizar aos seus hóspedes um 
ambiente familiar e acolhedor. O Hotel possui 13 quartos equipados com casa de banho privativa, televisão por 
cabo, telefone com serviço de despertar e ar condicionado. Do 5.º andar do Hotel poderá usufruir de uma vista 
panorâmica sobre a cidade, incluindo do Castelo, do Paço dos Duques e Jardins do Museu Martins Sarmento 

 

Hotel Ibis Guimarães  

Morada: Avenida Conde Margaride, 12 - 4810-537 Guimarães (no centro da cidade) 

Telefone: 351 253 424 900 Fax: 351 253 424 901 

Email: h3230@accor.com 

Endereço Web: http://www.ibishotel.com 

O hotel Ibis Guimarães está situado no centro da cidade de Guimarães, sendo ideal para conhecer o centro 
histórico e os seus monumentos como o Castelo, o Palácio dos Duques de Bragança ou mesmo o Guimarães 
Shopping. Com acesso directo às auto-estradas A3 e A7 permite igualmente um acesso rápido à área circundante 
da cidade. Relaxe num dos 67 quartos que o hotel oferece e usufrua dos serviços disponibilizados como o acesso 
Wi-Fi à internet. 

 

Hotel D. João IV  

Morada: Avenida D. João IV, nº 1660 - 4810-534 Guimarães (no centro da cidade) 

Telefone: 351 253 514 512 Fax: 351 253 514 485 

Email: geral@hoteldomjoaoiv.com 

Endereço Web: http://www.hoteldomjoaoiv.com 

Situado junto à Estação de Caminhos-de-ferro e ao Centro Cultural Vila Flor, a cinco minutos da auto-estrada e 
do Centro Histórico de Guimarães, o Hotel oferece uma agradável estadia. 

O Hotel D. João IV é composto por 14 quartos, todos eles com casa de banho privativa. Todos os quartos têm 
varanda, sendo apenas permitido aos fumadores fumarem neste local. O Hotel conta ainda com um amplo salão 
para pequenos-almoços, elevador e internet gratuita. 
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mailto:geral@hoteldomjoaoiv.com
http://www.hoteldomjoaoiv.com/


 

 
Com o apoio de: 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    

           

Hotel Mestre de Avis  

Morada: Rua D. João I, 40 - 4810-422 Guimarães (no centro da cidade) 

Telefone: 351 253 422 770 Fax: 351 253 422 771 

Email: reservas@hotelmestredavis.pt 

Endereço Web: http://www.hotelmestredeavis.pt/ 

Situado no centro histórico, fundado num edifício histórico, outrora propriedade de Maria Angelina Brandão. O 
hotel localizado a 100 metros do Toural e a cinco minutos da auto-estrada, possui um total de 16 quartos com wc 
privativo, televisão, ar condicionado e wireless. 

O Hotel Mestre de Avis é um dos hotéis mais bem localizados de Guimarães. Situado no centro histórico, 
classificado pela Unesco “Património Cultural da Humanidade” em 2001, a 100 metros do Toural e a cinco 
minutos da auto-estrada. Fundado num edifício histórico, outrora propriedade de Maria Angelina Brandão. Maria 
Angelina Brandão escreveu em coautoria com seu marido, Raúl Brandão, “Portugal Pequenino”. O hotel oferece-
lhe 16 quartos para uma inesquecível estadia nesta tão bela cidade. 

Estamos no sítio ideal, para a pé visitar os melhores e mais fascinantes locais históricos, culturais e de lazer da 
cidade de Guimarães. 

Devido à nossa localização central, poderá desfrutar da cidade tanto de dia como de noite, pois fica perto dos 
principais pontos de referência da cidade. 

 

Stay Hotel  

Morada: Avenida D. João IV, 631 - 4810-532 Guimarães (no centro da cidade) 

Telefone: 351 253 421 440 Fax: 351 253 421 441 

Email: guimaraes@stayhotels.pt 

Endereço Web: http://www.stayhotels.pt 

Inaugurado em Junho de 2004, este hotel situa-se num dos eixos mais dinâmicos e na imediata vizinhança do 
Centro Histórico da Cidade de Guimarães, Património Mundial, classificado pela UNESCO. No Stay Hotel 
Guimarães Centro encontrará um óptimo nível de atendimento e serviços que se distribuem por ambientes 
inesperadamente luminosos e generosamente dimensionados. A sofisticação de uma estética despojada, 
demonstra a qualidade da sua construção e níveis de conforto invulgares. 

 

Hotel do Toural  

Morada: Largo A. L. de Carvalho - 4800-153 Guimarães (no centro da cidade) 

Telefone: 351 253 517 184 Fax: 351 253 517 149 

Email: reservas@hoteltoural.com 

Endereço Web: http://www.hoteltoural.com 

Situado no centro histórico de Guimarães, o Hotel Toural está equipado com acesso à Internet em todo o edifício 
através do sistema de rede sem fios (wireless). 

O Hotel é constituído por 30 quartos, todos equipados com ar condicionado com controlo individual, telefone, TV 
a cores com recepção via satélite, frigo-bar, cofre individual e secador de cabelo.  

mailto:reservas@hotelmestredavis.pt
http://www.hotelmestredeavis.pt/
mailto:guimaraes@stayhotels.pt
http://www.stayhotels.pt/
mailto:reservas@hoteltoural.com
http://www.hoteltoural.com/
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Santa Luzia ArtHotel  

Morada: Rua Francisco Agra, 100 - 4800-157 Guimarães 

Telefone: +351 253 071 800 

Email: geral@santaluziaarthotel.pt 

Endereço Web: http://www.santaluziaarthotel.pt 

Com uma localização excecional numa das mais antigas e típicas ruas da cidade, o Santa Luzia conjuga o conforto 
e modernidade de um hotel de 4* com a verdadeira experiência de sentir o quotidiano desta cidade milenar. Um 
hotel perfeito para estar, desfrutar e descobrir Portugal através da sua arte, no coração da cidade que o viu 
nascer. 

Alojamento 

O Hotel oferece 99 quartos, dos quais 23 Prestige e 4 Suites Duplex. WC privado, amenities, roupão, ar 
condicionado, cofre, TV por cabo (canais nacionais e internacionais) e pay-per-view, minibar, menu de 
almofadas, serviço de lavandaria, room service 24 horas. 

 
 
 
Informações adicionais sobre estas e outras unidades hoteleiras disponíveis em 
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