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EDIFÍCIO KATAVENTO

Rua Bartolomeu Perestrelo, 2 R/c C, Monte Gordo.

Descrição: apartamentos de decoração moderna, equipados com ar condicionado e TV LCD, 
localizados a escassos 150 metros da praia.

Comodidades: limpeza diária, mudança de turcos 3 vezes por semana, mudança de roupas 
de cama 2 vezes por semana, usufruto gratuito da piscina do Hotel Dunamar****, localizado 
apenas a 500 metros do empreendimento.

EDIFÍCIO KATAVENTO

APARTAMENTOS UNIDADES

ÉPOCA
MÉDIA

ÉPOCA
ALTA

ÉPOCA
ESPECIAL

30/09 a 31/10 01/06 a 30/06
02/09 a 29/09 01/07 a 01/09

 1 T1 50,00e 84,00e 100.00e

     

MONTEGORDO PLAZA

Rua D. Francisco de Almeida, Monte Gordo

Descrição: apartamentos de construção recente decoração contemporânea, equipados com ar 
condicionado e TV LCD, localizados na primeira linha de praia e com vista de mar frontal.

Comodidades: limpeza diária, mudança de turcos 3 vezes por semana, mudança de roupas 
de cama 2 vezes por semana, usufruto gratuito da piscina do Hotel Dunamar****, localizado 
apenas a 500 metros do empreendimento. Possibilidade de reserva de garagem mediante 
disponibilidade, com pagamento direto no empreendimento.

MONTE GORDO PLAZA

APARTAMENTOS UNIDADES

ÉPOCA
ALTA

ÉPOCA
ESPECIAL

01/06 a 30/06
02/09 a 30/09 01/07 a 01/09

 2 T1 87,00e 105.00e
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EDIFÍCIO CARTEIA/EDISOL

Rua Do Leste, Quarteira 

Descrição: apartamentos espaçosos apresentam uma decoração simples, um salão com sofá-cama, televisão por 
cabo e varanda. A cozinha totalmente equipada tem um frigorífico, um fogão, um micro-ondas e um forno. São 
localizados na primeira linha de praia e com vista de mar lateral.

Comodidades: 1 limpeza, para estadias de 7 noites, 3 limpezas para estadias de 14 noites (não incluindo utensílios 
de cozinha); 1 mudança de turcos para estadias de 7 noites e 3 mudanças para estadias de 14 noites; mudança de 
roupa de cama 1 vez em estadias superiores a 7 noites. 

APARTAMENTOS CARTEIA/EDISOL

APARTAMENTOS UNIDADES

ÉPOCA
ALTA

ÉPOCA
ESPECIAL

17/06 a 30/06
02/09 a 15/09 01/07 a 01/09

 2 T1 60,00e 78,00e

 

 

 

JARDINS SANTA EULÁLIA

Urbanização Santa Eulália, Albufeira

Descrição: apartamentos em condomínio fechado com vastas áreas ajardinadas, a 400 metros da Praia de Santa 
Eulália, muito bem equipados (incluindo máquina de lavar louça e roupa), e extremamente espaçosos.

Comodidades: limpeza diária nos em dias úteis, mudança de turcos 2 vezes por semana, mudança de roupas de 
cama 1 vez por semana. Receção nos escritórios da Garvetur localizados na urbanização.

JARDINS SANTA EULÁLIA

APARTAMENTOS UNIDADES

ÉPOCA
BAIXA

ÉPOCA
MÉDIA

ÉPOCA
ALTA

ÉPOCA
ESPECIAL

PREÇO
ESPECIAL

01/03 a 07/04
28/10 a 30/11

15/04 a 26/05
30/09 a 27/10

27/05 a 30/06
02/09 a 29/09 01/07 a 01/09 04/04 a 14/04

 1 T1 25,00e 50,00e 85,00e 100,00e 70,00e

TORRES DE ARMAÇÃO

Edifício Atlântico, Lojas C/D – Armação de Pêra

Descrição: apartamentos simples, localizados a escassos 50 metros da praia de Armação de Pêra, com cozinha 
equipada e TV. Possibilidade de acesso a garagem, mediante disponibilidade.

Comodidades: limpeza 5 vezes por semana, mudança de turcos 2 vezes por semana, mudança de roupas de cama 
2 vezes por semana. 

TORRES DE ARMAÇÃO

APARTAMENTOS UNIDADES

ÉPOCA
BAIXA

ÉPOCA
MÉDIA

ÉPOCA
ALTA

ÉPOCA
ESPECIAL

PREÇO
ESPECIAL

01/01 a 24/02
04/03 a 07/04
28/10 a 31/12

15/04 a 26/05
30/09 a 27/10

27/05 a 30/06
02/09 a 29/09 01/07 a 01/09 25/02 a 03/03

08/04 a 14/04

 2 T1 15,00e 25,00e 58,00e 76,00e 37,00e

 1 T2 21,00e 35,00e 70,00e 90,00e 50,00e



agora em
com mais de 30 anos de trajetória em Espanha

Portugal

A Rhodasol Portugal apresenta-se ao mercado retalhista com uma equipa comercial 
própria e portuguesa, formada por profissionais com uma trajetória destacada em
Portugal.
Por sua vez, a Rhodasol Portugal terá um Call Center de língua portuguesa que permitirá 
toda a gestão dos agentes de viagem dentro de um horário alargado de atendimento.
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1 – BENEFICIÁRIOS

 1.1 – Podem beneficiar dos programas de férias do SBN todos os seus 
associados e pensionistas cujos ex-titulares tenham sido sócios do 
SBN, e sejam beneficiários/as do SAMS. 

 1.2 – São também abrangidos sócios de outros Sindicatos com quem o 
SBN tenha protocolos de cooperação.

2 – INSTALAÇÕES DISPONÍVEIS

 2.1 – O presente regulamento respeita a todos os empreendimentos dis-
ponibilizados pelo SBN em regime de allotment, quer estejam ou 
não publicitados na presente brochura.

3 – ÉPOCAS DE UTILIZAÇÃO

 3.1 – Poderão ser efetuadas reservas para qualquer época, de 1 de Janei-
ro a 31 de Dezembro. 

4 – PERIODO DE OCUPAÇÃO

 4.1 – Serão aceites reservas por qualquer período de utilização, desde 
que haja disponibilidade para tal.

 4.2 – Serão cumpridas as regras de cada empreendimento, no que res-
peita a períodos mínimos de estadia.  

5 – PEDIDOS DE RESERVA

 5.1 – Os pedidos de reserva serão confirmados após verificação de dispo-
nibilidade.

 5.2 – Apenas são considerados pedidos de reserva devidamente acom-
panhados do formulário, com os dados completos do associado e 
expressão clara do seu pedido. 

6 – PAGAMENTO DA RESERVA

 6.1 – A reserva apenas será confirmada mediante sinalização de 25%.

 6.2 – O pagamento remanescente poderá ser efetuado de duas formas:

    6.2.1 –  Integral: obrigatoriamente até 30 (trinta) dias antes da data 
do check in, por cheque à ordem, transferência bancária, 
multibanco ou numerário. O pagamento integral confere 
ao associado um desconto financeiro de 3% sobre o valor 
total da reserva. 

    6.2.2 –  Fracionado: as instruções de pagamento deverão ser dadas 
até 30 (trinta) dias antes da data do check in, em cheques 
pré-datados, com datas do dia 30 de cada mês subsequente, 
não podendo o valor de cada cheque ser inferior a 100,00 €, 
sendo que neste caso acrescerá a título de despesas 1,50€ 
por cada cheque vincendo.

 6.3 – O prazo para o pagamento fraccionado não poderá ultrapassar 12 
prestações mensais e sucessivas.

 6.4 – Em alternativa ao pagamento por cheques pré-datados, o associa-
do poderá optar por débitos directos em conta, sendo que o custo 
associado a esta modalidade é de 1.00€ por prestação vincenda. 
Para que este meio de pagamento seja aceite, deverá o associado 
fornecer aos serviços do SBN, um comprovativo do seu NIB e preen-
cher o formulário para o efeito, disponível nos serviços SBN.

 6.5 – Entende-se por prestação vincenda toda a prestação que vença 
após a data de check-in (entrada) do associado no empreendimen-
to.

 6.6 – A observância do fim da condição de sócio ativo do SBN, na pen-
dência do plano de pagamentos acordado, implica o vencimento 
das prestações vincendas, reservando-se o SBN ao direito da sua 
cobrança imediata e integral.

7 – CANCELAMENTO DE RESERVAS

 7.1 – Os Serviços do SBN remeterão a todos os Associados com reservas 
confirmadas e pagas um voucher, que deverá obrigatoriamente ser 
apresentado no empreendimento no ato de check-in.

 7.2 –  O associado é responsável por todo e qualquer gasto de cancela-
mento que seja imputado ao SBN pelo respetivo operador. 

 7.3 –  Independentemente das causas que levam à desistência e não obs-
tante a aplicação das perdas acima referidas, os pedidos devem ser 
feitos através de comunicação escrita, com a indicação do nome e 
número de sócio, empreendimento reservado e devolução da cor-
respondente credencial, quando já emitida.

8 – DIVERSOS 

 8.1 – O Associado será responsável pelos eventuais estragos provocados 
no local de estadia e que venham a ser reclamados pelos seus pro-
prietários.

 8.2 – Não serão admitidos animais domésticos nas instalações, salvo em 
caso de acordo directo com os proprietários ou responsáveis pelas 
mesmas, sem qualquer intervenção do Sindicato dos Bancários do 
Norte.

 8.3 – Nos termos do Regulamento das Férias, é expressamente proibido 
exceder a lotação das instalações, reservando-se o empreendimen-
to o direito de não permitir a entrada de pessoas não anunciadas na 
credencial.

 8.4 – O Sindicato dos Bancários do Norte declina desde já, qualquer res-
ponsabilidade ou encargo que possa ocorrer em resultado do in-
cumprimento das presentes instruções e pelo incumprimento das 
regras internas em cada Unidade Hoteleira, ou no decurso de qual-
quer viagem programada pelo SBN ou seus Operadores.

 8.5 – Aquando do check-in, no ato da entrega do voucher, o titular do 
mesmo deverá exibir documento de identificação (Bilhete de Iden-
tidade, Cartão de Cidadão ou cartão de sócio do SBN).

 8.6 – As chegadas que se prevejam após a hora limite de funcionamen-
to dos serviços de recepção dos empreendimentos, devem ser co-
municadas directamente pelos hóspedes aos empreendimentos, 
competindo a ambos o acerto da forma mais viável de entrada e 
respectiva posse das chaves das instalações. 

9 – CASOS OMISSOS

 9.1 – As dúvidas de interpretação ao presente regulamento, deverão ser 
colocadas previamente à sua utilização pelos sócios aos serviços do 
Sindicato.

 9.2 – Nos casos omissos a este regulamento e que pontualmente se veri-
fiquem deverão os mesmos serem dirigidos pelo sócio, e por escri-
to, à Direcção do SBN para apreciação. 

REGULAMENTO ALLOTMENT 
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HOTEL FÁBRICA DO CHOCOLATE ****

Localidade: Viana Castelo
DESTAQUES: O Hotel Fábrica do Chocolate dispõe de acesso 
Wi-Fi gratuito em todas as áreas e de quartos. A propriedade 
oferece acesso gratuito ao museu do chocolate. Também o 
restaurante é inspirado em chocolate.

VILLA C HOTEL & SPA ****

Localidade: Vila do Conde
DESTAQUES: 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.

VIDAGO PALACE *****

Localidade: Vidago
DESTAQUES: Magestoso palácio de combinação perfeita 
entre Belle Époque e luxo contemporâneo. Rodeado por 
jardins infinitos, oferece piscina, 4 restaurantes, spa e 
campos de golfe com 18 buracos.

ÁGUA HOTELS MONDIM DE BASTO ****

Localidade: Mondim de Basto
DESTAQUES: Hotel contemporâneo à margem do Tâmega, 
que é o sítio perfeito para aquela escapada ao stress. Ofere-
ce vistas panorâmicas de montanha, um moderno spa, pisci-
na exterior e restaurante.

MELIA RIA HOTEL & SPA ****

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

GRANDE HOTEL DE LUSO ****

Localidade: Luso
DESTAQUES: Numa colina do Buçaco, este hotel reconfor-
tante oferece piscina interior aquecida e spa Malo Clinic, 
piscina exterior olímpica, squash, parque infantil, bar e res-
taurante de cozinha portuguesa. 



RELAX, ROMANCE, & SPA

7Esta brochura é uma amostra do produto disponível 
Para consulta de orçamento personalizado, queira por favor contactar os serviços do SBN

H2HOTEL – CONGRESS & MEDICAL SPA ****

Localidade: Unhais da Serra
DESTAQUES: No Parque Natural da Serra da Estrela, hotel 
fabuloso de vistas desafogadas e uma piscina encantadora, 
cuja especialidade é proporcionar relaxamento e bem estar 
absolutos aos hóspedes. 

PALACE MONTE REAL ****

Localidade: Monte Real
DESTAQUES: Com o charme de um palácio antigo e o 
conforto moderno, integra-se no Parque Termal de Monte 
Real. Oferece quartos com comodidades modernas, com TV 
satélite e mini-bar. 

TIVOLI SINTRA ****

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

MONTEBELO AGUIEIRA LAKE RESORT AND SPA *****

Localidade: Mortágua
DESTAQUES: Este resort está situado na pitoresca Barragem 
da Aguieira e apresenta uma arquitetura única que se 
mistura com a paisagem circundante. Disponibiliza spa e 
vários desportos náuticos. 

HOTEL URGEIRIÇA ****

Localidade: Canas de Senhorim
DESTAQUES: 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.

SHERATON LISBOA AND SPA *****

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Luxuoso hotel apenas a 10 minutos a pé 
da Baixa Lisboeta, ideal para uma escapada na capital, 
com direito a spa e fitness. Os quartos são climatizados, 
espaçosos e contam com WC de designer.
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BOTICAS HOTEL ART & SPA ****

Localidade: Boticas
DESTAQUES: Rodeado por áreas verdes, disponibiliza pisci-
na exterior com vista panorâmica, juntamente com comodi-
dades de spa, entre as quais piscina interior aquecida. Este 
hotel está localizado a 34 km do Gerês.

HOTEL FLOR DE SAL ****

Localidade: Viana Castelo
DESTAQUES: 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.

MELIA BRAGA HOTEL AND SPA *****

Localidade: Braga
DESTAQUES: 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.

BASIC BRAGA BY AXIS ***

Localidade: Braga
DESTAQUES: Situa-se ao lado da Estação Ferroviária 
de Braga, apenas a 10 minutos a pé do centro histórico. 
Os quartos são cómodos e elegantes, devidamente 
climatizados, numa excelente relação qualidade/preço.

HOTEL DA MUSICA ****

Localidade: Porto
DESTAQUES: 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 receção 24 horas. 
Possui restaurante e bar.

GRANDE HOTEL DO PORTO ***

Localidade: Porto
DESTAQUES: Este hotel fica em plena Baixa da cidade, 
oferecendo um terraço com vistas panorâmicas no último 
piso e um restaurante à carta de cozinha portuguesa, 
enquadrados no ambiente romântico do hotel.
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AQUAHOTEL ***

Localidade: Ovar
DESTAQUES: O AquaHotel apresenta acomodações elegan-
tes no centro de Ovar, a 3 km da costa. Dispõe de um spa 
decorado em mosaicos, com banho de vapor e tratamentos 
de massagem. O acesso Wi-Fi é gratuito.

Ô FONTE SANTA ****

Localidade: Monfortinho
DESTAQUES: Hotel com decoração tradicional, que oferece 
um restaurante gourmet, um spa, piscina exterior e vastos 
jardins paisagísticos. Todos os quartos têm ar condicionado, 
TV, mini-bar e acesso Wi-Fi gratuito. 

VILA GALÉ COIMBRA ****

Localidade: Coimbra
DESTAQUES: Dispõe de vista para o Rio Mondego e quartos 
decorados de forma acolhedora, com uma temática inspi-
rada na dança. Goza de acesso Wi-Fi gratuito, de piscinas 
exterior e interior e de vários tratamentos de spa.

TIVOLI COIMBRA ****

Localidade: Coimbra
DESTAQUES: 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 ****

Localidade: Tomar
DESTAQUES: 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.

FORTALEZA DO GUINCHO *****

Localidade: Guincho
DESTAQUES: Construído no local de uma fortaleza do 
século XVII, este luxuoso hotel dispõe de um restaurante 
gourmet e de deslumbrantes vistas sobre o oceano e para o 
paraíso dos surfistas, a Praia do Guincho.
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HOTEL CASINO DE CHAVES ****

Localidade: Chaves
DESTAQUES: O Hotel Casino Chaves apresenta um casino 
com mesas de jogo e 300 slot-machines, um restaurante 
com vista das montanhas e 3 bares. O hotel encontra-se a 5 
minutos de carro do centro de Chaves.

THE VINTAGE HOUSE DOURO *****

Localidade: Pinhão
DESTAQUES: Situado numa antiga propriedade vinícola do 
Século XVIII, dispõe de vista para as vinhas e Vale do Douro. 
Apresenta piscina exterior com vista panorâmica sobre o rio 
e quartos espaçosos com varandas.

DOURO PALACE HOTEL RESORT & SPA ****

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

EUROSTARS RIO DOURO HOTEL & SPA ****

Localidade: Castelo de Paiva
DESTAQUES: 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 *****

Localidade: Mesão Frio
DESTAQUES: Rodeado por vinhas, apresenta quartos clima-
tizados 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 ****

Localidade: Lamego
DESTAQUES: O Design Hotel Vila Galé Douro 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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VIP EXECUTIVE ZURIQUE HOTEL ***

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Este hotel está situado a 100 metros da 
Estação Ferroviária de Entrecampos, tem uma piscina 
exterior sazonal e um terraço. O acesso Wi-Fi é gratuito e 
está disponível estacionamento, por um custo adicional.

VILA GALÉ ÓPERA ****

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: O moderno hotel situa-se junto ao Rio Tejo e 
da animada área das Docas, repleta de restaurantes e bares. 
Dispõe de uma piscina coberta e um centro de bem-estar, 
além de acesso Wi-Fi gratuito.

ZENIT LISBOA ****

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Situado numa avenida arborizada no centro 
de Lisboa, o Zenit oferece acomodações modernas. Propor-
ciona acesso direto à Baixa através da Estação de Metro do 
Saldanha e inclui um ginásio bem equipado.

TURIM AVENIDA DA LIBERDADE ****

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Os quartos do Turim Av. Liberdade estão 
decorados com mobiliário contemporâneo e cores naturais. 
Todos os quartos têm televisão, ligação à Internet e uma 
casa de banho privativa com espelhos gigantes.

HOTEL VINCCI BAIXA ****

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Em plena Baixa, este hotel de 4 estrelas está a 
150 metros das ligações de autocarro, eléctrico e metro da 
Praça do Comércio. Alberga um restaurante elegante e um 
bar. O acesso Wi-Fi gratuito também está disponível.

VIP EXECUTIVE VILLA RICA ****

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Todos os quartos climatizados possuem 
uma decoração luminosa, uma área de estar, televisão por 
satélite e um mini-bar. Também estão disponíveis quartos 
para hóspedes com mobilidade condicionada.
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TIVOLI ORIENTE ****

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Dispõe de acomodações contemporâneas no 
interior Parque das Nações, com vista para o Tejo. Possui 
piscina interior com banheira de hidromassagem, comodi-
dades de relaxamento e um ginásio bem equipado.

HOTEL ROMA ***

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: 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.

EMBAIXADOR HOTEL ***

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Disponibiliza quartos elegantes e modernos, 
a 400 metros da Praça Marquês de Pombal e da estação 
de Metro do Marquês de Pombal. O restaurante do 9º piso 
proporciona vistas panorâmicas sobre Lisboa e o Rio Tejo.

ALTIS PARK HOTEL ****

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Os quartos deste hotel são climatizados e es-
tão decorados com mobiliário em madeira e pisos alcatifa-
dos. Todos incluem mini-bar e televisão por satélite. Alguns 
dispõem de uma área de estar separada.

TURIM ALAMEDA ****

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Situado em frente ao Instituto Superior Técni-
co de Lisboa, a 5 minutos a pé do metro, o Turim Alameda 
oferece acesso Wi-Fi gratuito e receção 24 horas. Os quartos 
têm televisão LCD com canais por satélite.

HOTEL EDUARDO VII ***

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Junto ao Parque Eduardo VII, disponibiliza 
quartos com janelas de vidros duplos e um restaurante com 
uma varanda panorâmica no 10º piso. Também tem um bar, 
comodidades para negócios e estacionamento.
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HOTEL MEIRA ****

Localidade: Caminha
DESTAQUES: Situado num vale protegido do vento, este 
hotel está apenas a 200 metros da Praia das Crianças. 
O acolhedor restaurante destaca a atmosfera tradicional do 
hotel. Todos os quartos têm TV por satélite e cofre. 

MINHO HOTEL ****

Localidade: Vila Nova de Cerveira
DESTAQUES: O elegante hotel desfruta de uma localização 
única na paisagem local do Alto Minho e dispõe de um mo-
derno spa e centro de bem-estar. A propriedade também 
inclui piscinas interior e exterior e um centro de negócios.

HOTEL RALI VIANA ***

Localidade: Viana do Castelo
DESTAQUES: O Hotel Rali dispõe de um restaurante e de 
um centro de bem-estar gratuito com sauna, banho turco, 
banheira de hidromassagem e piscina interior. O centro de 
Viana do Castelo localiza-se a menos de 5 minutos a pé.

SUAVE MAR ***

Localidade: Esposende
DESTAQUES: Este hotel está virado para o Rio Cávado e está 
a 200 metros do oceano. Dispõe de uma piscina exterior, 
campos de ténis e um ginásio. O estacionamento é gratuito. 
Está apenas a 3km do Golfe da Quinta da Barca.

HOTEL SOLVERDE SPA & WELLNESS CENTRE *****

Localidade: Espinho
DESTAQUES: Dispõe de um restaurante com vista para o 
mar, de um spa, de piscinas de água salgada, de uma sauna 
e de massagens. As comodidades englobam uma sala de 
fitness, campos de ténis e um campo de futebol.

QUINTA DA LAGOA ***

Localidade: Mira
DESTAQUES: Este resort de estilo colonial está situado nas 
margens de uma lagoa pitoresca, junto de um pinhal, na 
Costa da Prata. Desfruta de uma área de praia privada, pisci-
na, campos ténis, barcos de recreio e sala de jogos.
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CRISTAL PRAIA RESORT AND SPA ****

Localidade: Vieira de Leiria
DESTAQUES: É sem dúvida um alojamento ideal para férias 
em família, especialmente com crianças. Não só por se 
posicionar na 1.a linha da Praia da Vieira, como tem acesso 
direto ao Parque Aquático, para delícia de miúdos e graúdos.

HOTEL SOLEIL PENICHE ***

Localidade: Peniche
DESTAQUES: O Hotel Soleil Peniche oferece vistas da Praia 
da Alfarroba, da Praia do Baleal e do porto piscatório. 
Apenas a 500 metros do centro de Peniche, disponibiliza 
piscinas interior e exterior rodeadas por espreguiçadeiras.

HOTEL ATLÂNTIDA SOL ***

Localidade: Figueira da Foz
DESTAQUES: O Atlântida Sol apresenta acomodações à 
beira-mar com vistas sobre o Atlântico, 2 banheiras de hi-
dromassagem, piscinas interior e exterior, quartos cómodos 
com TV Satélite, rádio, e alguns ainda com varanda.

SWEET RESIDENCE & GARDENS ***

Localidade: Figueira da Foz
DESTAQUES: Situa-se na zona residencial da cidade, a  
15 minutos a pé do centro, tendo piscina e restaurante. Os 
apartamentos são modernos, devidamente equipados com 
kitchnette, todos eles com ar condicionado e varanda.

MIRAMAR SUL ****

Localidade: Nazaré
DESTAQUES: Hotel moderno e confortável, que garante 
vistas espetaculares do oceano. Oferece quartos com 
varanda, 3 piscinas com espreguiçadeiras, restaurante, bar, 
mini-golfe e acesso Wi-Fi gratuito em todo o hotel. 

HOTEL MARÉ ***

Localidade: Nazaré
DESTAQUES: O Hotel Maré está situado a menos de 100 
metros da praia e dispõe de quartos com varandas e acesso 
Wi-Fi gratuito. A sala de pequenos-almoços oferece uma 
vista panorâmica da cidade e do Oceano Atlântico.
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DOLCE CAMPO REAL LISBOA *****

Localidade: Turcifal
DESTAQUES: Este elegante resort oferece quartos decora-
dos com vistas sobre o pátio ou campo de golfe. Os 3 res-
taurantes servem uma variedade de opções gastronómicas 
e existem 2 bares, incluindo um ao lado da piscina exterior.

GOLF MAR HOTEL ***

Localidade: Vimeiro
DESTAQUES: Localizado no topo de uma falésia em 
Maceira, este hotel está em frente à Praia de Porto Novo 
e oferece tudo o que precisa para uma estadia top. Tem 
piscina, terraço, campo de ténis e estacionamento gratuito.

ESTORIL EDEN APARTAMENTOS ****

Localidade: Estoril
DESTAQUES: Numa colina em frente à praia, o resort dispo-
nibiliza 2 piscinas e sauna. Os espaçosos quartos abrem para 
varandas e estão equipados com kitchenette, ar condiciona-
do e acesso Wi-Fi gratuito.

VILA GALÉ CASCAIS ****

Localidade: Cascais
DESTAQUES: 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.

MELIÁ ALDEIA DOS CAPUCHOS GOLF & SPA ****

Localidade: Costa da Caparica
DESTAQUES: 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.

RIVIERA HOTEL **** 

Localidade: Carcavelos
DESTAQUES: Situado apenas a 300 metros da magnífica 
Praia de Carcavelos e a 24 km do centro de Lisboa, este 
hotel de 4 estrelas disponibiliza 2 piscinas e quartos com 
varandas. O Centro Comercial Riviera fica ao lado do hotel.
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HOTEL DO MAR ****

Localidade: Sesimbra
DESTAQUES: Este encantador hotel foi construído na 
encosta de uma colina com vista para a Praia de Sesimbra. 
Disponibiliza piscinas interior e exterior e um restaurante 
com vistas para o oceano.

SESIMBRA HOTEL & SPA ****

Localidade: Sesimbra
DESTAQUES: Situado na vila piscatória de Sesimbra, 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.

BLUE & GREEN TRÓIA DESIGN HOTEL *****

Localidade: Tróia
DESTAQUES: 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 uma kitchenette.

TRÓIA RESORT: AQUALUZ SUITE HOTEL APARTAMENTOS ****

Localidade: Tróia
DESTAQUES: O Aqualuz está localizado entre as praias de 
areia branca na Península de Tróia. Situa-se num moderno 
edifício e dispõe de campos de ténis, de comodidades de 
golfe nas proximidades, de piscina e spa.

PRAIA D`EL REY MARRIOTT GOLF AND BEACH RESORT *****

Localidade: Óbidos
DESTAQUES: 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.

ALBERGARIA JOSEFA D’ÓBIDOS ***

Localidade: Óbidos
DESTAQUES: Situado na encantadora vila medieval de 
Óbidos, este hotel de 3 estrelas, elegante e recentemente 
renovado, permite aos hóspedes experiências imediatas do 
encanto histórico de Portugal.
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POUSADA DA SERRA DA ESTRELA ****

Localidade: Covilhã
DESTAQUES: Disponibiliza piscinas exterior e interior. 
Esta propriedade proporciona vistas panorâmicas sobre a 
paisagem e Wi-Fi gratuito. Os quartos são muito cómodos, 
com TV LCD, mini-bar, ar condicionado e cofre.

TRYP DONA MARIA ****

Localidade: Covilhã
DESTAQUES: 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.

HOTEL DA MONTANHA ****

Localidade: Pedrógão Pequeno
DESTAQUES: Este hotel de está localizado no topo do 
Monte da Senhora da Confiança. Dispõe de piscina exterior 
e de um restaurante com um terraço panorâmico, de onde 
poderá apreciar a beleza natural da Barragem do Cabril.

HOTEL VANGUARDA CONGRESS & FAMILY ***

Localidade: Guarda
DESTAQUES: Este hotel no centro da Guarda está localizado 
no ponto mais alto de Portugal, a 1 000 metros de altitude. 
Dispõe de um restaurante com vista para a Serra da Estrela e 
de quartos com varanda privada.

HOTEL LUSITÂNIA PARQUE ****

Localidade: Guarda
DESTAQUES: 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.

BEST WESTERN RAINHA D. AMÉLIA ***

Localidade: Castelo Branco
DESTAQUES: Localizado no coração da área comercial, é 
um hotel recentemente renovado com quartos confortáveis 
e um restaurante que serve iguarias locais e cozinha 
internacional. Dispõe de estacionamento grátis e Wi-Fi.
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VILA GALÉ CLUBE DE CAMPO ****

Localidade: Beja
DESTAQUES: 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 char-
rete, bem como degustações de vinhos.

HERDADE DO TOURIL ****

Localidade: Zambujeira do Mar
DESTAQUES: Herdade típica, no Parque Natural do Sudeste 
Alentejano, oferece piscina de água salgada, Wi-Fi gratuito e 
alpendres privados. Aproveite para explorar a propriedade 
na natureza, que data já de 1825.

HOTEL DOM FERNANDO ***

Localidade: Évora
Localidade: O Hotel Dom Fernando, situado a 10 minutos a 
pé do centro histórico de Évora, dispõe de um restaurante e 
de uma piscina exterior. Apresenta quartos com ar condicio-
nado com vista para a piscina ou cidade.

HOTEL DE MOURA ***

Localidade: Moura
DESTAQUES: 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.

NAU LAGO MONTARGIL & VILLAS HOTEL *****

Localidade: Montargil
DESTAQUES: 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.

HOTEL D. LUIS ***

Localidade: Elvas
DESTAQUES: Este hotel em frente ao imponente Aqueduto 
da Amoreira dispõe de quartos espaçosos e de um jardim 
com uma piscina. Badajoz situa-se a 14 km e estacionamen-
to gratuito é fornecido.


