
Este hotel está junto à praia, a 15 minutos de Óbidos e junto 
a um campo de golfe de 18 buracos. Oferece acesso a um 

SPA com banheira de hidromassagem e massagens. O 
acesso Wi-Fi é gratuito.

Este resort de 5 estrelas está localizado nas margens da 
Lagoa de Óbidos e dispõe de villas com um design exclusivo. 

Possui uma piscina exterior e um campo de golfe de 18 
buracos.

PORTUGAL LITORAL

BOM SUCESSO DESIGN RESORT, LEISURE&GOLF 

PRAIA D`EL REY MARRIOTT 
GOLF AND BEACH RESORT

14

Este encantador hotel de 4 estrelas foi construído na 
encosta de uma colina com vista para a Praia de Sesimbra. 

Disponibiliza piscinas interiores e exteriores e um 
restaurante com vistas para o oceano.

HOTEL DO MAR

Sesimbra
Situado na vila piscatória, este hotel à beira mar apresenta 

quartos de luxo com vista para o Oceano Atlântico. As 
instalações incluem uma piscina de beiral infinito exterior e 

um SPA.

SESIMBRA HOTEL & SPA

Sesimbra

Este hotel tem um design único e está virado para o Estuário 
do Sado. Oferece casino, SPA e 2 piscinas exteriores. Os 

luxuosos quartos possuem varanda, TV LCD e área de estar. 
Alguns incluem kitchenette.

BLUE & GREEN TRÓIA DESIGN HOTEL

Troia

Óbidos WIFI Óbidos

Hotel para umas férias descontraídas e para todos aqueles 
que procuram um serviço discreto mas exigente, atento a 

cada ínfimo detalhe. Para puros momentos de evasão e 
bem-estar. 

EVOLUTEE ROYAL 
ÓBIDOS SPA & GOLF RESORT 

Óbidos

O Lusitânia Hotel dispõe de quartos com varandas privadas, 
apenas a 10 minutos de carro do centro histórico da cidade 

da Guarda. Apresenta piscinas interior e exterior e uma 
extensa área de SPA.

Situado nos arredores da cidade histórica da Covilhã, o 
TRYP Dona Maria possui vistas deslumbrantes sobre o Vale 
da Cova da Beira e sobre as montanhas circundantes. Terá 

ao seu dispor acesso Wi-Fi gratuito.

PORTUGAL INTERIOR

TRYP DONA MARIA

Apresenta quartos climatizados e um pequeno-almoço em 
estilo bu�et. Dispõe do Natura Club & SPA, que oferece 

vários tratamentos de beleza e massagens terapêuticas. A 
Estação Ferroviária da Covilhã fica a 2 km.

PURALÃ - WOOL VALLEY HOTEL & SPA

Situado no centro da Guarda, tem quartos climatizados, 
televisão por cabo e banheira de hidromassagem. O 

Restaurante D. Sancho, no último piso, oferece vistas 
panorâmicas e comida local num ambiente descontraído.

HOTEL VANGUARDA 
CONGRESS E FAMILY

Disponibiliza piscinas exterior e interior. Esta propriedade 
proporciona vistas panorâmicas sobre a paisagem, Wi-Fi 

gratuito. Os quartos são muito cómodos, com TV LCD, mini-
bar, ar condicionado e cofre.

POUSADA DA SERRA DA ESTRELA

15

Os hóspedes podem desfrutar do sol no terraço ao ar livre 
ou relaxar debaixo de um guarda-sol junto à piscina. O 
Parque Florestal do Fontelo, a 600 metros, oferece um 

ambiente tranquilo para uma caminhada à tarde.

HOTEL GRÃO VASCO
HOTEL LUSITÂNIA 
CONGRESS E SPA

Covilhã WIFI Covilhã WIFI

Covilhã Guarda

Guarda Viseu
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PORTUGAL INTERIOR
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O Hotel Dom Fernando, situado a 10 minutos a pé do centro 
histórico, dispõe de um restaurante e de piscina exterior. 
Apresenta quartos com ar condicionado, com vista para a 

piscina ou cidade.

HOTEL DOM FERNANDO

O Hotel de Moura fica num edifício tombado do século XVII 
decorado com azulejos-típicos. Dispõe de varanda térrea e 

jardim com uma pequena piscina, equitação, trilhos para 
caminhadas e canoagem no Alqueva.

HOTEL DE MOURA

Localizado na Barragem de Montargil, este hotel dispõe de 
quartos luxuosos com TV LCD e varanda privada. As 

comodidades incluem uma marina, um centro equestre e um 
SPA com 1 000 m².

LAGO MONTARGIL 
& VILLAS

Este hotel em Albernoa apresenta uma piscina interior e um 
restaurante que serve cozinha local. O hotel proporciona um 

mini-zoológico, cavalos e passeios de charrete, bem como 
degustações de vinhos.

VILA GALÉ CLUBE DE CAMPO

Com piscinas interior e exterior, o Alentejo Marmoris Hotel & 
SPA está localizado em Vila Viçosa, conhecida pelo seu 

mármore. O Stone Spa by Karin Herzog do hotel 
proporciona tratamentos relaxantes.

MARMÓRIS HOTEL & SPA

Sediado num castelo do século XIII, este hotel luxuoso 
oferece vistas panorâmicas sobre Estremoz e sobre a vasta 

planície alentejana a partir dos jardins palacianos e da 
piscina exterior.

POUSADA CASTELO 
DE ESTREMOZ 

HISTORIC HOTEL

Estremoz

Beja Vila Viçosa

Évora Moura

Montargil

COSTA VICENTINA

17

Combina design moderno e tradicional, com vista sobre o 
Castelo, rodeado de campos alentejanos. Disponibiliza 

piscina exterior, quartos com ar condicionado e varandas 
privadas.

SANTIAGO HOTEL COOKING & NATURE

Este hotel ecológico certificado encontra-se a 10 minutos de 
carro das praias locais, e disponibiliza uma ampla piscina de 

água salgada ao ar livre. Quartos equipados com ar 
condicionado, televisão e Wi-Fi gratuito.

HOTEL VILA PARK

Localizado no coração do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano, junto às dunas, a um passo da praia. Dispõem de 

piscina exterior, piscina interior e sauna. Poderá relaxar no 
nosso spa, conhecer as maravilhas do Rio Mira.

DUNA PARQUE BEACH CLUB

Situado em Alagoachos, Vila Nova de Milfontes, dispõe de 
jardim, uma piscina exterior e o Wellness & Spa. Atividades 
como passeios em barcos tradicionais, caiaque, surf, Stand 

Up Boarding, pesca e observação de aves no rio.

MILFONTES GUEST 
HOUSE  - DUNA PARQUE HOTEL

A 4 Km da Zambujeira do Mar, em pleno Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Usufrua da piscina 
de água salgada e explore a natureza nos 365 hectares da 

herdade

HERDADE DO TOURIL

Situado entre pinheiros, com acomodações modernas, 
possibilidade de explorar a paisagem circundante e as praias 

das imediações, graças ao serviço de aluguer de bicicletas.

HOTEL RURAL MONTE DA LEZIRIA

Zambujeira do Mar V. N. de Milfontes

V. N. de Milfontes V. N. de Santo André WIFI

V. N. de Santo André Santiago de Cacém
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