Designação do projeto | Qualificação e modernização da Albergaria São Cristóvão e inclusão
de novas valências, nomeadamente SPA, ginásio e esplanada.
Código do projeto |NORTE-06-3827-FEDER-000039
Objetivo principal| Garantir uma taxa de ocupação elevada durante todo o ano, através da
oferta de um serviço turístico compósito e diferenciador, proporcionando ao mesmo tempo
condições de conforto, descanso, lazer e privacidade, bem como a prática de atividades lúdicas
e desportivas.

Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | S. Cristóvão do Barroso – Alojamento e Restauração, Lda.

Data de aprovação | 08-02-2018
Data de início | 09-04-2018
Data de conclusão | 13-05-2019
Custo total elegível | 189.236,49 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 104.080,07 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Objetivos:
- Garantir uma taxa de ocupação elevada durante o Inverno, à semelhança dos meses de Verão;
- Obter ganhos de eficiência energética/térmica/sonora através da instalação de caixilharia
Technal;
- A satisfação dos clientes, proporcionando-lhes serviços que vão ao encontro das suas
necessidades específicas;
- A diversificação e a oferta de um alojamento cómodo e de qualidade;
- Oferta de um serviço de restauração baseado na gastronomia regional e produtos locais;
- Proporcionar uma estadia confortável, com qualidade, onde os clientes possam descansar e
praticar atividades lúdicas e desportivas;
- Proporcionar um alojamento com boa relação qualidade/preço e caraterístico da região;

- Dinamizar, fortalecer e rentabilizar o atual empreendimento;
- Disponibilizar meios e recursos para a realização de atividades no imóvel ou na região,
maximizando a estadia dos hóspedes, mantendo-os ativos e motivados na envolvência rural;
- Proporcionar condições de conforto, descanso, lazer e privacidade primando pela qualidade
dos espaços internos, pela diversidade dos recursos naturais, patrimoniais e culturais da região,
que se impõe ser experimentado num ambiente de evasão absoluta;
- Oferecer um serviço turístico compósito e diferenciador, com atividades complementares e de
valor para a atividade turística, que promova e respeite a singularidade da cultura regional.

Atividades e resultados esperados/atingidos:
Com o presente projeto de investimento a empresa espera qualificar e modernizar o espaço de
forma a torna-lo moderno, apelativo e ergonómico e, ao mesmo tempo preservar a rusticidade
e tradição regional. Desta forma, será instalada uma esplanada para serviço de refeições aos
clientes, um SPA e um ginásio, que serão uma mais valia para a Albergaria, alargando a oferta
de serviços e valências e assim diferenciar-se dos restantes empreendimentos. A caixilharia do
empreendimento será também substituída por caixilharia Technal, incorporada com tecnologia
de última geração, que irá contribuir para a eficiência energética/térmica e ambiental/sonora
do edifício. Em suma, pretende-se criar um espaço acolhedor e cómodo para todos os que
visitam a região e pretendem ficar alojados.

