ESCAPADINHAS RELAXANTES

POUSADA BARÃO DE
FORRESTER

VILLA C BOUTIQUE HOTEL

Ajijó

Vila do Conde
Na margem Sul do Rio Ave, em Azurara. Oferece um SPA
luxuoso, centro de ﬁtness, bar e restaurante. Os quartos
modernos contam com varanda, área de estar, TV LCD e
mini-bar.

Localizado numa simpática aldeia, possui vinhas para visitar,
bem como jardim e piscina exterior. Os quartos são
climatizados e têm terraço. Tem ainda disponível bar e
restaurante com cozinha local e internacional.

ÁGUA HOTELS
MONDIM DE BASTO

MELIÁ RIA HOTEL & SPA

Aveiro

Mondim de Basto
Hotel contemporâneo nas margens do Tâmega, que é o sítio
perfeito para aquela escapada ao stress. Oferece vistas
panorâmicas de montanha, um moderno SPA, piscina
exterior e restaurante.

No coração da cidade de Aveiro, ao lado do Centro de
Congressos, este hotel oferece restaurante, piscina interior,
SPA e centro de bem estar. Os quartos são espaçoços,
modernos e climatizados.

GRANDE HOTEL DE LUSO

Luso
Numa colina do Buçaco, este hotel reconfortante oferece
piscina interior aquecida e SPA Malo Clinic, piscina exterior
olímpicas, squash, parque infantil, bar e restaurante de
cozinha portuguesa.
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ESCAPADINHAS RELAXANTES

HOTEL LIS BATALHA
H2HOTEL - CONGRESS & MEDICAL SPA

MESTRE AFONSO DOMINGUES

Unhais da Serra

Batalha

No Parque Natural da Serra da Estrela, é um hotel fabuloso
de vistas desafogadas, com piscina encantadora, cuja
especialidade é proporcionar relaxamento e bem estar
absolutos aos hóspedes.

HOTEL TIVOLI SINTRA

MONTEBELO AGUIEIRA LAKE RESORT AND SPA

Sintra

Mortágua

Encontra-se no coração de Sintra, cidade património da
UNESCO, dispõe de acomodações num ambiente tranquilo,
vistas panorâmicas para a dramática paisagem e quartos
climatizados.

HOTEL URGEIRIÇA

Canas de Senhorim
Concebidos de forma a preservar o seu estilo original inglês,
todos os quartos dispõem de elegante mobiliário em
madeira e ar condicionado. Oferece piscina exterior e campo
de ténis.
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Situa-se ao lado do mosteiro de Sta. Maria Vitória, num
cenário histórico, rendilhado a branco pelo antigo casario e
emoldurado a verde pelas vinhas e terrenos agrícolas.

Este resort está situado na pitoresca Barragem da Aguieira
e apresenta uma arquitectura única que se mistura com a
paisagem circundante. Disponibiliza SPA e vários desportos
náuticos.

BUSSACO PALACE

Bussaco
Situado na Mata Nacional do Bussaco, este hotel ocupa o
palácio de caça dos últimos reis portugueses. Os quartos
apresentam uma decoração clássica e todos incluem
mobiliário de época.

ESCAPADINHAS RELAXANTES

CARAMULO CONGRESS
HOTEL & SPA

HOTEL CASINO DE CHAVES

Chaves

Caramulo

O hotel apresenta um casino com mesa de jogos e 300 slotmachines, um restaurante com vistas para as montanhas e 3
bares. Encontra-se a 5 minutos de carro do centro de
Chaves.

Este hotel encontra-se tranquilamente localizado na antiga
estância termal do Caramulo e dispõe de quartos em estilo
rústico, com vistas para o Vale de Besteiros. Disponibiliza
piscinas interior e exterior e um SPA.

EUROSTARS
RIO DOURO
DOURO PALACE HOTEL RESORT & SPA

HOTEL & SPA

Castelo de Paiva

Baião
Este hotel em pleno resguardo natural, com vistas
espectaculares sobre o Rio Douro, apresenta uma piscina
exterior com comodidades de SPA. Está rodeado por
hectares de vinhas e ﬂorestas protegidas.

Com vista sobre o rio, este hotel dispõe de quartos
modernos com acesso Wi-Fi gratuito. Tem SPA e um
restaurante que serve cozinha local, assim como também
dispõe de uma marina com 26 ancoradouros.

HOTEL RURAL
DOURO SCALA

Mesão Frio
Rodeado por vinhas, apresenta quartos climatizados com
varanda e vistas sobre as Serras de Cidadelhe. Tem SPA com
piscina interior aquecida, salas de tratamento privadas e
uma banheira de hidromassagem.

VILA GALÉ DOURO

Lamego
Este hotel de design está situado no centro do Vale do
Douro, do outro lado do rio da cidade de Peso da Régua.
Disponibiliza um extenso SPA com uma grande piscina
interior e elevador panorâmico.
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ESCAPADINHAS PITORESCAS

BOTICAS HOTEL ART & SPA

HOTEL FLOR DE SAL

Viana do Castelo

Boticas
Rodeado por áreas verdes, disponibiliza piscina exterior com
vista panorâmica, juntamente com comodidades de SPA,
entre as quais piscina interior aquecida. Este hotel está
localizado a 34 km do Gerês.

Hotel contemporâneo e charmoso, a 5 minutos de carro do
centro histórico de Viana do Castelo. Proporciona acesso
gratuito à piscina interior, banheira de hidromassagem e
banho de vapor.

HOTEL PORTO ANTIGO
MELIÁ BRAGA HOTEL AND SPA

Braga

Cinfães

Dispõe de acomodações superiores, com excelentes
ligações de transporte para o centro da cidade. O hotel
apresenta um SPA com banheira de hidromassagem e
sauna, piscinas interior e exterior.

HOTEL DA MÚSICA

Porto
Localizado a 700 metros da Casa da Música e fazendo parte
de um edifício situado no Mercado do Bom Sucesso,
consiste num design hotel com recepção 24 horas. Possui
um restaurante e bar no local.
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Os quartos climatizados têm comodidades modernas,
incluindo um mini-bar e TV por satélite. A maioria dos
quartos tem vista panorâmica para o Rio Douro e alguns
possuem varanda privada.

HOTEL SOL E SERRA

Castelo de Vide

WIFI

A propriedade dispõe de piscina exterior e de um bar. O
restaurante no local serve pratos regionais do Alentejo e
uma selecção de vinhos locais. Está disponível acesso Wi-Fi
gratuito na área da receção.

ESCAPADINHAS PITORESCAS

CURIA PALACE SPA & GOLF RESORT

Curia

Ô FONTE SANTA

Monfortinho

Localizado na cénica paisagem das vinhas e jardins da
Bairrada, inclui piscina exterior e comodidades de SPA
completas. Também existe um campo de golfe com 9
buracos adjacente ao parque do Palace Hotel Curia.

WIFI

Hotel com decoração tradicional, que oferece um
restaurante gourmet, um SPA, piscina exterior a vastos
jardins paisagísticos. Todos os quartos têm ar condicionado,
TV, mini-bar e acesso Wi-ﬁ gratuito.

TIVOLI COIMBRA
VILA GALÉ COIMBRA

Coimbra

Coimbra

WIFI

Dispõe de vista do Rio Mondego e de quartos decorados de
forma acolhedora, com uma temática inspirada na dança.
Goza de acesso Wi-Fi gratuito, de piscinas exterior e interior
e de vários tratamentos de SPA.

Este moderno hotel de 4 estrelas está situado perto do Rio
Mondego, na histórica cidade de Coimbra. Dispõe de
quartos modernos com uma TV de ecrã plano com canais
por satélite e canais de ﬁlmes pagos.

HOTEL DOS TEMPLÁRIOS

SANTA LUZIA ARTHOTEL

Tomar
Situado em jardins exuberantes, apresenta quartos
espaçosos com varandas e vista sobre o Rio Nabão e Parque
Mouchão. O hotel possui um spa e piscina em estilo lagoa,
com vistas sobre a Cidadela.

Guimarães
Localizado a 500 metros do centro histórico, alberga um
restaurante e bar. Este hotel tem piscina exterior sazonal e
terraço. Oferece ainda piscina interior com jatos,
hidromassagem, sauna e banho turco.
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ESCAPADINHAS NA CAPITAL

BORGES CHIADO

PESTANA CR7 HOTEL

Lisboa

Lisboa

Alojado neste hotel, alcançará as casas de fado do Bairro
Alto, apenas a alguns minutos a pé. Disponibiliza receção
24h, centro de ﬁtness, aluguer de automóveis, comodidades
de lavandaria e serviços de bilheteira.

TURIM RESTAURADORES HOTEL

Lisboa

AVENIDA PARK HOTEL

Lisboa
Localizado no centro da cidade de Lisboa, com vista para o
Parque Eduardo VII. Os quartos são insonorizados e
equipados com ar condicionado e televisão por satélite.
Situa-se a 150 metros da Estação Metro Parque.

12

Localiza-se num edifício tradicional, totalmente renovado,
no centro histórico, a 2 minutos a pé da Praça do Comércio.
Exibe um estilo Art Déco, com acomodações modernas,
oferecendo Wiﬁ em todas as áreas do hotel.

HOTEL ROMA

Lisboa

As comodidades do Turim Restauradores Hotel incluem um
salão e sala de televisão, onde poderá relaxar após um dia
de passeios turísticos. Encontra-se a 1 km da zona histórica,
na frente ribeirinha do Tejo.

WIFI

WIFI

Localizado no exclusivo bairro de Alvalade, próximo de
vários teatros e restaurantes, disponibiliza quartos
espaçosos com Wi-Fi. Ainda alberga um solário e um
restaurante no local, que serve pratos internacionais.

TURIM AVENIDA DA LIBERDADE HOTEL

Lisboa

WIFI

Localizado na icônica e arborizada Avenida da Liberdade em
Lisboa. Os quartos acolhedores e modernos com piso de
madeira oferecem Wi-Fi gratuito, TV com tela plana e cofre
do tamanho de um laptop.

ESCAPADINHAS LITORAL

SUITE HOTEL
VILA GALÉ ERICEIRA

Ericeira

ESTORIL EDEN

Estoril

Fica a 2 min a pé da praia. Alguns quartos incluem varanda e
outros gozam de vista mar. Pode relaxar no SPA que
providencia sauna, banho turco, hidromassagem e
tratamentos, tais como massagens.

VILA GALÉ CASCAIS

WIFI

Numa colina em frente à praia, o resort disponibiliza 2
piscinas e sauna. Os espaçosos quartos abrem para
varandas e estão equipados com kitchenette, ar
condicionado e acesso Wi-Fi gratuito.

HOTEL PESTANA CASCAIS OCEAN & CONFERENCE
APARTHOTEL

Cascais

Cascais

Com a praia apenas a uma curta distância a pé, os hóspedes
podem optar por nadar no mar ou numa das piscinas do
hotel. As crianças também têm a oportunidade de brincar no
moderno e seguro parque infantil.

Todos os quartos do Pestana Cascais têm uma varanda
espaçosa e uma área de estar exterior com vistas do mar ou
do jardim. Dispõem de uma kitchenette totalmente
equipada.

TRYP LISBOA CAPARICA MAR

ALDEIA DOS CAPUCHOS GOLF & SPA

Costa da Caparica

WIFI

Todos os quartos têm varanda, com vista para a montanha
ou oceano. Além disso, cada quarto possui ar condicionado,
acesso Wi-Fi gratuito, TV por satélite e secador de cabelo. A
praia ﬁca a 2 min a pé.

Costa da Caparica
Este apartotel está localizado a 3 km da Praia da Costa da
Caparica. Dispõe de um extenso SPA, de 2 restaurantes,
piscinas interior e exterior e um campo de golfe. Os
apartamentos estão equipados com kitchenette.
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