
 

O Hotel Rio Beça situa-se no Norte de Portugal 

num dos mais belos lugares transmontanos, em 

Boticas, no local de Carreira da Lebre, a 2km da 

Estância Termal de Carvalhelhos, Foi inaugurado em 

2001, satisfazendo um vasto e amplo número de 

turistas que todos os anos visitam este rincão 

transmontano, não se descurando o pormenor e o 

traçado clássico tão bem delineado na sua construção. 

Dispomos de serviços de hospedagem, com quartos 

equipados com Tv. LCD, telefone com linha directa ao 

exterior, casa de banho, secador, frigobar, cofre, ar 

condicionado e aquecimento central, varanda e com 

acesso à internet gratuito. A pensar no seu bem-estar 

temos ainda à sua disposição uma sala de estar com 

lareira, Tv por cabo, revistas, jornal e jogos. Com uma 

gastronomia típica da região, oferecemos também 

serviços de restauração, estando preparados para 

Casamentos, Baptizados, Festas, Grupos, Congressos, 

etc., contando para isso com duas salas de restauração 

e um salão de festas. Devido à sua localização 

geográfica, o Hotel Rio Beça, oferece a todos os seus 

hóspedes, a oportunidade de usufruírem de uma 

paisagem paradisíaca e de uma vasta área de lazer, 

onde, num ambiente natural, poderá passear pelo 

jardim e visitar a “Quinta de Animais”. 

 

 Telf: +351 276 413 003 

Fax: +351 276 418 035 

Telm: +351 964 614 299 

riobeca@gmail.com 

www.hotelriobeca.com 

Pontos de Interesse/Atractividades da Região: 

 Feira Gastronómica do Porco  

 Feira do Mel de Barroso e da Carne Barrosã 

 Empresas de Actividades Desportivas Na Natureza: 

 A Botica do Lazer (A menos de 3 km) 

 Pena Aventura (A 25km) 

 Percursos Pedestres 

 Termas de Carvalhelhos (A 1 km) 

 Paisagem 

 Gastronomia: Vitela Barrosã Certificada (DOP), Enchidos, Mel 

(DOP), Pão e o Vinho dos Mortos 

 Parque de Natureza e Biodiversidade 

 Moinhos (Cerca de 250) 

 Repositório Histórico do “Vinho dos Mortos” 

 Guerreiro Galaico ou Castrejo 

 Festas Comunitárias  

 Castro de Carvalhelhos e do Lenhoso 

 Centro de Artes Nadir Afonso 

 Aldeia Preservada de Vilarinho Seco 

Especialidades: 

 Naquinhos de Vitela Barrosã  

 Costeletão Barrosão 
 Truta recheada com Presunto 

 Bacalhau à Rio Beça 
 Cabrito Barrosão Grelhado 

 Javali Estufado c/ Castanhas 
 Cozido Barrosão 

 Presunto, Alheira, Linguiça e 

Salpicão 
 Rojões 

Acessibilidades: 

Chaves: 20 km (EN 311 e A24) 

Porto: 155 km (A24 e A7) 

Madrid: 480 km (A52) 

 

Hotel Rio Beça 

Carreira da Lebre, Estrada Nacional 311 

5460 Boticas - Portugal 
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