DOSSIER DE IMPRENSA
SÃO AS PESSOAS POR DETRÁS DAS NOSSAS MARCAS,
QUE NOS FAZEM GRANDES.

GRUPO CARRÍS
O Grupo Carrís foi criado há 11 anos pelo
seu presidente, Juan Viñas. O seu sucesso é
apoiado por seis importantes unidades de
negócios, que atualmente ocupam um lugar
indispensável no mercado turístico. Desde
a sua criação, o compromisso, a fidelidade,
a dedicação ao serviço e o entusiasmo
foram os pilares sobre os quais um dos
grupos empresariais atuais com mais futuro e
projeção no setor foi desenvolvido.
A primeira área de negócio do grupo foi
constituida por Carris Hoteles. Esta cadeia
Hoteleira conta com Hoteis na cidade
Porto, e em Santiago de Compostela, A
Coruna, Ourense e Ferrol em Espanha. Cinco
estabelecimentos que se converteram em
referências para o cliente graças ao seu
Design, um serviço de excelênica e grande
comodidade. A esta oferta, juntou-se os
Apartamentos “ The Arc Carrís”, que oferecem
um alojamento exclusivo e independente em
plena Ribeira do Porto.
No entanto, o Grupo Carrís está também
a passar por um forte crescimento nos
últimos anos graças às suas novas linhas de
negócios. Destacamos o Bluesock Hostels,
uma nova forma de alojamento com uma
clara orientação para o viajante millenal,

que se materializa em hosteis modernos e
de alta qualidade, construídos em edifícios
únicos localizados no centro das cidades
mais emblemáticas da Europa e do resto do
mundo.
Dentro da oferta de alojamento, o Grupo
Carris abriu em 2018 o Benvido Albergues,
uma cadeia de albergues projetada para
abrigar peregrinos nas principais etapas cidades do Caminho de Santiago, mantendo
em todos eles um padrão de qualidade.
A importância do Camino de Santiago para
o Grupo Carrís também se materializa com
a Fundação Jacobea, uma organização
sem fins lucrativos focada na divulgação
da cultura jacobina em todo o mundo e
no cuidado e preservação da história e
tradição do Caminho.
A Socalcos da Carrís é a marca com a
qual o grupo leva a cabo a sua incursão
no setor vitivinícola. A oferta atual consiste
em quatro vinhos, dois tintos e dois brancos,
todos enquadrados no D.O. Douro. A oferta
do grupo é completada com Carrís Eventos,
uma marca encarregada da organização
integral de conferências, reuniões e eventos
de naturezas diferentes.

www.grupocarris.com | info@grupocarris.com | +34 981 569 347

CARRÍS HOTELES
Carrís Hoteles é uma cadeia hoteleira com
seis estabelecimentos localizados na Galiza
e no norte de Portugal (Porto). Todos estes
alojamentos são projetados pensando
no descanso e prazer dos viajantes, tanto
aqueles que viajam em lazer como em
negócios.
Os hotéis de Carrís Hoteles são
caraterizados por um serviço de qualidade
e por instalações muito cuidadas, nos
quais predominam o design moderno e
vanguardista e a atmosfera acolhedora.
A oferta inclui uma grande variedade de
categorias de quartos.
Além disso, devido à sua localização
privilegiada, os Carrís Hoteles são o ponto de
partida perfeito para viver alguns destinos
que se destacam pela sua riqueza natural e
histórica, permitindo aos visitantes desfrutar
plenamente da sua cultura, tradição e
gastronomia.
A oferta dos Carrís Hoteles é constituída
pelo Hotel Carrís Porto Ribeira, um hotel
superior de quatro estrelas que ocupa vários
edifícios históricos na Ribeira do Porto, dos
quais o cliente pode desfrutar de vistas

únicas para o rio Douro, a Ponte D. Luis I e as
famosas caves da cidade; os Apartamentos
The Arc Carrís, 16 apartamentos de luxo
localizados a poucos metros da Ribeira do
Porto, que são a alternativa de alojamento
perfeita para aqueles que procuram desfrutar
de um espaço exclusivo, com todos os
serviços e uma maior independência; o Hotel
Carrís Marineda, hotel de quatro estrelas
localizado no Centro Comercial Marineda
City, ideal para viagens de lazer e de
negócios devido às suas excelentes ligações
e estacionamento gratuito; o Hotel Carrís
Casa de la Troya, um hotel botique de três
estrelas localizado num edifício histórico na
parte antiga de Santiago de Compostela,
nos últimos passos do Caminho Francês e
apenas a poucos metros da Catedral; o
Hotel Carrís Almirante, hotel de quatro
estrelas, localizado no coração de Ferrol,
junto à Praça de Espanha e ao tradicional
bairro de La Magdalena, o núcleo onde se
concentra a maior parte da vida comercial
e de lazer da cidade. E, finalmente, o Hotel
Carrís Cardenal Quevedo, um hotel de
quatro estrelas localizado em dois edifícios
completamente renovados no centro de
Ourense.

www.carrishoteles.com | info@carrishoteles.com | +34 981 569 347

CARRÍS HOTELES
Porto Ribeira ****
O Hotel Carrís Porto Ribeira é o
estabelecimento de quatro estrelas superior
que o Grupo Carrís possui num grupo de
edifícios históricos na bela cidade do Porto
(Portugal).
Dispõe de 159 quartos, muitos deles com
vistas espectaculares sobre o rio Douro.
Além disso, o hotel oferece também 16
apartamentos de luxo com todas as
comodidades, localizados a uns passos
do hotel e apenas a cinco minutos a pé
da estação de comboio e metro de São
Bento e a 20 minutos de carro do aeroporto
Francisco Sá Carneiro.
Qualidade e excelência definem este hotel,
que tem no conforto e tratamento requintado
aos clientes os principais valores diferenciais
em relação aos seus concorrentes. Além
disso, a sua decoração moderna e design
de interiores exclusivo, juntamente com
instalações imbatíveis, permitem que o cliente
tenha apenas que pensar em relaxar e
aproveitar confortavelmente a sua estadia.

distância, uma sala de fitness, o restaurante
Forno Velho, recentemente renovado e
ampliado e a Tapería A Capela. A esta
oferta de restauração, acrescenta-se o
Nomadik Lounge Bar, um novo espaço de
lazer com terraço interior que não deixará
os seus visitantes indiferentes. Este lounge bar
tem uma decoração vanguardista, moderna
e acolhedora, na qual destaca a barra
projetada e construída pelo famoso escultor
Paulo Neves.
A poucos passos do hotel pode-se desfrutar
da área da Ribeirinha, com o rio Douro e a
Ponte D. Luis I como protagonistas. Com uma
agradável caminhada através da ponte,
o visitante tem também a oportunidade de
visitar as famosas caves na margem de Vila
Nova de Gaia.
Além disso, a poucos metros do hotel,
encontram-se as ruas estreitas do centro
histórico da cidade, declarado Património
da Humanidade, bem como a sua catedral, a
imponente Sé do Porto.

Este hotel dispõe de um centro de negócios,
estacionamento a poucos metros de

www.carrishoteles.com | portoribeira@carrishoteles.com | (+351) 220 965 786

CARRÍS HOTELES
Apartamentos The Arc Carrís
Criados como uma nova forma de alojamento alternativa
para aqueles que procuram maior exclusividade e
independência durante a sua estadia, os The Arc Carrís são
os novos apartamentos de luxo que o Hotel Carrís Porto
Ribeira disponibiliza aos clientes no coração da Ribeira
Portuense.
No total, existem 16 apartamentos totalmente equipados,
que primam pelo design e conforto. Com diferentes
configurações e superfícies, desde 60 a 130 metros
quadrados, o The Arc Carrís oferece alternativas de
alojamento para 2, 4 ou 6 pessoas. Todos os apartamentos
dispõem de sala de estar e cozinha equipada com placa
vitrocerâmica, frigorífico, máquina de lavar louça, torradeira,
batedeira, chaleira e cafeteira. Muitos deles também incluem
terraços nos quais é possível submergir totalmente na
atmosfera desta aclamada zona da cidade.

www.carrishoteles.com | arcapartments@carrishoteles.com | (+351) 222 082 762

CARRÍS HOTELES
Marineda ****
O Hotel Carrís Marineda, de quatro estrelas,
está localizado na Coruña, no Centro
Comercial Marineda City, um dos maiores
de Espanha. Com mais de 190 lojas e a sua
ampla oferta de lazer, este Centro Comercial
oferece excelentes possibilidades para os
amantes das compras e do entretenimento.
Por esta razão, o Hotel Carrís Marineda
é apresentado como a opção ideal
para viagens de lazer, mas também para
viagens de negócios, graças às importantes
vantagens do seu estacionamento gratuito
e as excelentes ligações ao aeroporto de
Alvedro, a apenas oito minutos de distância,
com a auto-estrada A6, a dez minutos e com
o centro da cidade a apenas três minutos.

Por outro lado, o Hotel Carrís Marineda é
perfeito para o viajante que quer conhecer
a cidade de A Coruña, uma capital marítima
de clima ameno que recebe o nome de “A
Cidade de Cristal”, devido às suas típicas
galerias de vidros brancos do século XIX
. A cidade também se destaca pela sua
gastronomia, a sua oferta comercial, o seu
porto e o seu passeio marítimo, o mais longo
da Europa.

Na cidade, podem visitar-se lugares como a
Torre de Hercules – o único farol romano em
funcionamento e Património da Humanidade
desde 2009 - ou a bela Praça de María
Pita. Para além do seu património artístico e
cultural, A Coruña também é famosa pelas
suas praias espetaculares, localizadas tanto
Além de oferecer uma sala de fitness à
disposição de todos os clientes, o Hotel Carrís na cidade, com dois quilómetros de costa,
como nos arredores, com enseadas ideais
Marineda possui uma grande variedade de
para banhos de sol, relaxar com um mergulho,
quartos para todo o tipo de necessidades,
caminhar ou praticar desportos aquáticos,
incluindo dois Quartos Fitness, que permitem
ao hóspede exercitar sem ter que sair do seu como surf, vela ou windsurf.
próprio quarto.
O hotel oferece também duas salas com um
espaço total de 133 m2 e capacidade para
100 pessoas, pensados para realizar todo o
tipo de reuniões, congressos e atividades.

www.carrishoteles.com | marineda@carrishoteles.com | +34 981 632 436

CARRÍS HOTELES
Casa de la Troya ***
O Hotel Carrís Casa de la Troya está
localizado nos últimos metros do Caminho
Francês e a poucos passos da Catedral de
Santiago de Compostela, um monumento que
pode ser contemplado em alguns dos seus 23
quartos.
É um hotel boutique de três estrelas, cujo
edifício histórico, hoje totalmente restaurado,
mantendo detalhes arquitetónicos originais
na pedra de Compostela, fazia parte da
Casa de la Troya original, um albergue
famoso para estudantes universitários do final
do século XIX.
Os seus 23 quartos estão totalmente
equipados e têm características
diferenciadas que permitem ao hóspede
respirar o charme especial da sua história,
transferindo-o para os tempos em que o
edifício fazia parte da famosa Casa de la
Troya. Na verdade, o museu que evoca esta
pousada fica mesmo ao lado do hotel.

Este alojamento tem uma localização
imbatível no centro histórico da cidade,
junto à Praça do Obradoiro e da Quintana.
Por este motivo, o Carrís Casa de la Troya
é um dos melhores hotéis para descobrir a
capital da Galiza, declarada Património
da Humanidade graças ao seu caráter
multicultural. O perfil da cidade está traçado
a partir da sua emblemática Catedral, que
dá ao centro histórico o simbolismo e o
significado espiritual característicos da Idade
Média.
A singular beleza urbana da cidade é
reforçada pela sua grande riqueza histórica,
cultural e gastronómica. Um simples passeio
pelas ruas da sua cidade velha permite que
o visitante absorva o charme desta capital,
salpicada de edifícios históricos, museus,
galerias de arte e cantos naturais.

www.carrishoteles.com | casadelatroya@carrishoteles.com | +34 981 555 879

CARRÍS HOTELES
Cardenal Quevedo ****
Descobrir todos os detalhes e encanto da
cidade de Ourense é possível graças à
localização central do Hotel Carrís Cardenal
Quevedo, localizado em dois edifícios
antigos que foram totalmente reabilitados.
Este estabelecimento de quatro estrelas
possui 39 quartos espaçosos, modernos,
elegantes e marcados por um design
acolhedor. Entre eles encontram-se várias
categorias, que possuem diferentes
características. O hotel tem uma Suite, que
oferece um quarto com uma cama de 2x2
metros, uma ampla sala independente, dois
terraços e uma casa de banho com luz
natural. Por sua vez, a Suite Júnior inclui um
grande terraço que permite aos hóspedes
relaxar ao ar livre. Os Quartos Carrís
totalmente equipados, são o espaço ideal
para estadias curtas e escapadas de fim
de semana, enquanto que os Quartos Fitness
oferecem um espaço acolhedor equipado
com uma bicicleta de exercício que oferece
a oportunidade de exercitar sem ter que sair
do quarto.

Devido ao conforto e facilidade
proporcionados pelo serviço de
estacionamento no próprio edifício, o Hotel
Carrís Cardenal Quevedo é o local ideal
para iniciar uma rota pela província de
Ourense, um destino desconhecido para
muitos e cheio de encanto e potencial
turístico. Alguns dos seus destaques são o
Mosteiro de Oseira, uma construção do S. XII
habitada por monges cistercienses, bem como
toda a área da Ribeira Sacra, um destino
onde as paisagens fluviais se combinam com
monumentos românicos excepcionais, com
exemplos que se destacam, como o mosteiro
de Santa Cristina de Ribas de Sil, assim
como os socalcos íngremes nos quais são
cultivados as videiras que dão origem aos
famosos vinhos D.O. Ribeira Sacra.
Para além disso, a cidade de Ourense,
conhecida como capital termal da Galiza,
conta com atrações importantes como as
suas famosas Burgas.

www.carrishoteles.com | cardenalquevedo@carrishoteles.com | +34 988 375 523

CARRÍS HOTELES
Almirante ****
Localizado no centro de Ferrol, junto à Praça
de Espanha e no bairro tradicional da
Magdalena, onde se concentra o lazer e a
vida de lazer e comercial da cidade, o Hotel
Carrís Almirante é um estabelecimento de
quatro estrelas completamente renovado.

Para os viajantes que procuram uma
escapada de caráter turístico, a cidade de
Ferrol oferece um encanto único, na qual a
engenharia militar e naval coexiste com a
arquitetura modernista, que dá vida às ruas
do centro histórico.

Este hotel dispõe de 98 quartos, incluindo
7 Suites, 14 Quartos Superior Premium, 29
Quartos Premium e 2 Quartos Fitness que
incluem equipamentos desportivos que
oferecem aos hóspedes a oportunidade de
exercitar sem ter que sair do seu quarto.

Além disso, toda a região tem uma excelente
oferta culinária e uma impressionante
paisagem costeira, com penhascos
acidentados, praias prístinas e belas aldeias
piscatórias como Cedeira, Valdoviño, Doniños,
Cariño ou Ortigueira.

Para além da oferta de alojamento, o Hotel
Carrís Almirante dispõe de 400 m2 de espaço
multifuncional para reuniões e eventos,
com diferentes configurações possíveis e
capacidade para 400 pessoas.

www.carrishoteles.com | almirante@carrishoteles.com | +34 981 333 073

BLUESOCK HOSTELS
Bluesock Hostels é a marca mais jovem do
Grupo Carrís. Uma forma de viver e viajar
que se materializa em hosteis modernos e de
qualidade, localizados em edifícios únicos
intimamente relacionados com a arte, cultura
e história de cada destino. Todos os hosteis
da marca Bluesock estão localizados no
centro das cidades mais emblemáticas da
Europa e do resto do mundo.
Bluesock Hostels destina-se tanto a
viajantes millenials como aqueles que
procuram aproveitar ao máximo sua estadia,
conhecendo cada destino em profundidade
e partilhando as suas experiências com
outros viajantes.
O design de interiores do Bluesock Hostels
é moderno, funcional e exclusivo, fazendo
com que os viajantes se sintam em casa
desde o início. Dentro de cada um destes
alojamentos, as áreas comuns destacam-se
pela sua importância, que incluem um bar,

áreas chill out ou espaços concebidos para
a celebração de pequenos eventos, como
concertos, exposições de arte ou projeções
de filmes. Todos eles estão pensados para
que a diversão não termine ao regressar ao
hostel depois de um dia a explorar a cidade.
Para além disso, no Bluesock Hostels, as
tecnologias estão especialmente presentes,
não só na hora de efetuar a reserva e
aceder a todas as informações relacionadas
a estes estabelecimentos, como também
durante a estadia, graças ao serviço WiFi de
alta velocidade.
Neste momento, Bluesock Hostels dispõe de
alojamentos operacionais prestes no Porto,
Madrid e Lisboa, no entanto a projeção da
marca inclui futuras aberturas em capitais
europeias, como Londres, Berlim, Roma ou
Amsterdão.

www.bluesockhostels.com | info@bluesockhostels.com | +34 981 569 347

BLUESOCK HOSTELS
Bluesock Hostels Porto
O primeiro estabelecimento de Bluesock
Hostels abriu suas portas no coração da
Ribeira do Porto (Portugal), a escassos metros
do rio Douro e no centro histórico da cidade,
declarado Património da Humanidade.
Localizado num edifício emblemático da
Ribeira, o Bluesock Hostels Porto tem 12
pisos de quartos, um piso principal e uma
cave, todos eles completamente renovados
e respeitando os elementos arquitetónicos
da construção original, como os arcos e as
paredes de pedra ou as vigas de madeira.
Este Hostel conta com uma lotação de
230 pessoas distribuidas por 27 quartos
privados e compartilhados., com uma grande
variedade de tipologias, todos pensados
para atender as necessidades daqueles que
viajam sozinhos, como casal ou em grupo. Os
últimos pisos do edifício oferecem quartos
privados, de tipologias Quarto Duplo e
Quarto Twin, bem como uma espectacular
Suite com vistas panorâmicas sobre o rio e a
Ponte D. Luis I.

Para os viajantes que preferem uma estadia
partilhada, o Bluesock Hostels Porto tem
quartos com quatro, seis, oito, doze e treze
camas, que incluem quartos exclusivamente
femininos e quartos mistos, com casas de
banho anexadas ao quarto ou no exterior.
Além do mais, quem preferir, tem a opção
de solicitar um colchão XL por um custo
adicional.
Com o objetivo de oferecer uma estadia o
mais completa possível, o Bluesock Hostels
Porto oferece também aos viajantes um
grande número de áreas comuns e de
relaxamento, entre os quais se destacam o
bar Socks on the Rocks, bem como uma área
para concertos, um business center, uma zona
de vending ou a loja Bluesock. Além disso, o
hostel oferece também um grande número de
atividades, pacotes e serviços gratuitos e de
pagamento pensados para que o viajante
aproveite ao máximo a sua estadia de uma
maneira diferente e divertida.

www.bluesockhostels.com | porto@bluesockhostels.com | +351 227 664 171

BLUESOCK HOSTELS
Bluesock Hostels Lisboa
O Bluesock Hostels Lisboa encontra-se a
apenas uns passos de uma das artérias
mais importantes da capital portuguesa, a
Avenida da Liberdade. O Hostel encontrase perfeitamente acessivel graças ao metro,
com uma estação a apenas uns passos
do edificio, para além disso as principais
atrações turísticas da cidade podem ser
visitidas fazendo um breve passeio a partir
da sua localização priviligeada.
O Hostel situa-se num edifício totalmente
reformado, onde podem ser encontradas
uma grande variedade de acomodações
privadas e compartilhadas, assim como
númerosas áreas comuns pensadas de forma
a poder relaxar.
Para os que buscam uma estadia privada,
mais parecida com a experiência de um hotel,
o Bluesock Hostels Lisboa oferece quartos
Duplos, Twin, Duplos Superiores e Suites, além
de uma Suíte com Terraço. Todos eles contam
com todas as comodidades e uma âmpla
casa de banho privada.

Para os que preferem compartilhar a sua
estadia com os outros viajantes podem
escolher entre quartos partilhados de 4, 6 e
8 camas entre as quais também podem optar
por quartos mistos ou exclusivamente femininos
e com beliches simples ou com colchão XL.
No caso dos quartos partilhados a casa de
banho encontra-se no exterior do quarto.
Para além do conforto dos quartos, O
Bluesock Hostels Lisboa oferece também um
grande número de espaços comuns. Como
forma de boas-vindas, a planta principal
conta com um bar anexo á receção. Logo
no piso de cima encontra outra ampla
área comum, onde se servem os buffets dos
pequenos-almoços diariamente, enquanto
que no piso -1 é possivel disfrutar do
Underground Lounge.
No entanto se há um lugar de destaque no
Bluesock Hostels Lisboa, ese é sem dúvida
o Rooftop Bar. Este espaço, localizado no
terraço do edificio, oferece bebidas e snacks
num ambiente com uma concepção cuidada
e com vistas espectaculares sobre Lisboa.

www.bluesockhostels.com | lisboa@bluesockhostels.com | +351 2180 25 586

BLUESOCK HOSTELS
Bluesock Hostels Madrid
O Bluesock Hostels Madrid encontra-se
localizado em plena Gran Via, artéria
principal da cidade . Desde aquí, se podem
encontrar, a escassos minutos a pé, zonas
de lazer como Huertas, Chueca o Malasaña,
la Puerta del Sol y la Calle Fuencarral, assim
como as principais atrações turísticas da
cidade. Para além disso, o Hostel encontrase perfeitamente comunicável, há linha direta
para o aeroporto de Madrid Barajas Adolfo
Suárez.
O Bluesock Hostels Madrid ocupa 1.500
metros quadrados de um edificio emblemático
da Gran Via, com a arquitetura típica desta
zona da cidade e um interior totalmente
remodelado, comum design moderno, mas
acolhedor.
O Hostel tem uma lotação de 200 pessoas
distribuida por 33 quartos, tanto partilhados
como privados e com casa de banho exterior
ou de uso exclusivo dentro do quarto.
Para os que procuram compartilhar a sua
estadia, o Bluesock Hostels Madrid oferece
um grande número de opções, com quartos

para 2,4,5,6,7,8,e 10 pessoas,todas elas
comcasa de banho no exterior do quarto.
Como sempre, o Hostel pemite também a
possibilidade de escolher quartos partilhados
mistos ou de uso exclusivamente feminino e
beliches simples ou com colchão XL.
No que diz respeito aos quartos privados, o
Hostel tem quartos de 3 camas individuais,
com casa de banho privada, assim como
quartos duplos superiores exclusivos, com
vistas para a Gran Via e casa de banho
dentro do quarto. Mas se há quartos que se
destacam, esses são os quartos Familiares
Deluxe, uma suite espetacular com cama
dupla ou twin e sofá-cama, além de casa de
banho privada.
Para completar a sua oferta, o Bluesock
Hostels Madrid conta com um espaço comum
com vistas para a Gran Via, pensado para
servir diariamente o buffet do pequeno
almoço e para que os hóspedes disfrutem de
momentos de relaxamento. A oferta de áreas
comuns fica completa com um bar na zona
de receção.

www.bluesockhostels.com | madrid@bluesockhostels.com | +34 910 052 979

BLUESOCK HOSTELS
Novos Bluesock Hostels
Bluesock Hostels é um projecto em continuo crescimento, tem
como objectivo oferecer a todos os viajantes de todo o
mundo um lugar de referência seja qual seja o destino que
visitem. Cidades cada vez mais procuradas como Maiorca
ou Sevilha, ou Capitais Europeias como Berlim, Londres, Roma
ou Amesterdão, são alguns dos pontos em que o Bluesock
Hostels planeia abrir portas num futuro próximo.
Novos Hostels que vão manter o Design, a experiencia, a
qualidade como caracteristicas da nossa marca, oferecendo
aos hospedes não só a opção de alojamento que melhor se
adapta às suas preferencias e necessidades, como também
todos os serviços necessários para uma estadia perfeita e
actividades preparadas para o ajudar a descobrir e viver
cada destino na melhor companhia.

www.bluesockhostels.com | info@bluesockhostels.com | +34 981 569 347

BENVIDO ALBERGUES
O projeto do Benvido Albergues nasce fruto das raizes
galegas do Grupo Carrís e da importância que a
tradição jacobea e do Caminho de Santiago têm na
cultura e no sector turístico na Galicia.
Com este objetivo, Benvido Albergues iniciou o seu
caminho em 2018, com a intenção de ser a primeira
cadeia de albergues presente nas principais etapas
do caminho de Santiago. Assim, este projeto centra
todos os seus esforços no serviço ao peregrino,
oferecendo alojamentos quentes,modernos e funcionáis,
que mantenham o nivel de qualidade em cada um dos
destinos.

www.benvidomontedogozo.com | montedogozo@benvidoalbegues.com
+34 881 255 386

BENVIDO ALBERGUES
Benvido Monte do Gozo
Benvido Monte do Gozo é o primeiro
albergue da cadeia que conta com um
valor especial devido á importância da sua
localização, já que o Monte do Gozo é um
lugar carregado de simbología, por ser um
ponto do Caminho Francês desde o qual o
peregrino avista pela primeira vez as Torres
da Catedral.
Benvido Monte do Gozo ocupa um âmplo
recinto de 65 hectares. O espaço distribui-se
pela zona de albergue, onde se encontram
os pavilhões dos quartos, a cervejaria e a
praça principal, com inúmeras lojas ,serviços
e a zona de lazer, que inclui âmplas zonas
verdes, um parque infantil, pisicinas pagas
com solário e inclusive um auditório que é
cenário de importantes eventos musicais.
O albergue Benvido Monte do Gozo oferece
opções de alojamento para todo o tipo
de viajantes. Nos seu pavilhões é possivel

encontrar tanto quartos privados como
partilhados, com casa de banho privada ou
no exterior do quarto.
Os quartos partilhados distribuem-se em
espaços para 8 ou 4 pessoas, com 4 e 2
beliches respectivamente.
Quanto aos quartos privados, é possivel
encontrar Twins e Duplos, assim como quartos
com 4 camas, todas elas com casa de banho
privada.
Para maior comodidade, o Benvido Monte
do Gozo oferece numerosos espaços de
parqueamento gratuito, tanto para veiculos
privados como para autocarros. Para além
disso, para aqueles hóspedes que cheguem
a caminhar ou em transportes públicos, o
Benvido Monte do Gozo conta com uma
base de veiculos VTC e serviço de aluguer
de carros.

www.benvidomontedogozo.com | montedogozo@benvidoalbegues.com
+34 881 255 386

FUNDACIÓN JACOBEA
Através da Fundação Jacobea o grupo Carrís
procura devolver ao Caminho de Santiago parte
do muito que este lhe tem dado. Conscientes da
importância do Caminho para a comunidade,
esta identidade sem fins lucrativos procura
divulgar a cultura jacobea, potenciando a
peregrinidade a Compostela e contribuindo para
conservar a tradição do Caminho para lá das
nossas fronteira.

Informação sobre os diferentes passeios,
testemunhos de peregrinos, dados acerca do
caminho, lugares de interesse… As facetas mais
diversas do Caminho de Santiago convertemse num veiculo para reclamar o seu papel como
a rota mais importante que liga a Europa com
destino a Santiago.

A fundação Jacobea não só procura a difusão
do património cultural, artístico e histórico do
Caminho, mas também trabalha pela defesa do
meio-ambiente e a promoção do desenvolvimento
local, tanto social como económico das rotas
jacobeas.

www.fundacionjacobea.org | info@fundacionjacobea.org | +34 981 569 347

SOCALCOS DA CARRÍS
Em mais um passo para completar a procura
pela experiência que o Grupo Carrís queria
oferecer desde a sua criação a todos os
clientes em cada destino e com cada uma
das suas marcas, a Socalcos da Carrís
nasceu como a marca de vinhos com a qual
este grupo empresarial pretende engarrafar
parte do cuidado, dedicação e atenção
pelos detalhes que sempre o caracterizaram.
A incursão no mundo do vinho é um passo
natural para o Grupo Carrís, que, entendendo
o vinho como uma entidade viva, procura

colocar todos os seus sentidos a seu cuidado
desde as vinhas até ao copo. Um mimo e uma
atenção que fazem parte do ADN do grupo.
A Socalcos da Carrís oferece uma variedade
de quatro vinhos, incluindo reserva e colheita
tintas e reserva e colheita brancas. Todos
eles têm sabores e nuances muito especiais,
que pretendem evocar sensações únicas.
Vinhos para os cinco sentidos, que propõem
uma viagem em cada bebida e uma
experiência em cada garrafa.

www.socalcosdacarris.com | info@socalcosdacarris.com | +34 981 569 347

CARRÍS EVENTOS
Com um trabalho focado no design,
organização e coordenação de eventos
profissionais, a Carrís Eventos é uma
operadora de serviços turísticos formada por
uma equipa altamente qualificada, com mais
de 30 anos de experiência no setor MICE.
Na Carrís Eventos, oferece-se aos clientes
a possibilidade de gerir a organização
de todos os tipos de eventos, de forma
abrangente ou parcial, e abrange áreas
como:
1. Planeamento e coordenação: seleção de
datas e destinos adequados, elaborando um
plano de ação e agendamento, conselhos
gerais e turísticos.
2. Secretariado Administrativo: preparação
e controlo de orçamentos, gestão e
apresentação do estado de contas e
encerramento final do evento.

equipa de trabalho pré e pós-evento e
coordenação no local.
4. Secretariado científico: coordenação do
programa científico, convite aos oradores
e convidados, gestão de comunidades e
cartazes e preparação e coordenação de
apresentações.
5. Eventos sociais: eleição e coordenação
de almoços, jantares, eventos especiais,
excursões, programas de acompanhamento,
etc.
6. Exposição Comercial e Patrocínios:
preparação do dossier de patrocínio, gestão
comercial e de marketing, elaboração
do dossier técnico, coordenação da
exposição comercial e outros apoios aos
patrocinadores.
7. Reservas de Alojamentos e Deslocamentos.

3. Secretaria técnica: design e gestão
da imagem do evento, gestão do registo,
logística da sede e serviços adicionais,

www.grupocarris.com | info@grupocarris.com | +34 981 569 347
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