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Situado em Ílhavo, o Hotel De Ílhavo fi ca a 4 minutos de carro 
do centro de Aveiro. Dispõe de uma piscina exterior com um 
terraço equipado com espreguiçadeiras. Quartos climatizados 
com varandas mobiladas, televisão de ecrã plano com canais 
por cabo, casas de banho privativa com bancadas em mármore 
e uma banheira. O Restaurante Casa Velha oferece vista para a 
piscina e propõe gastronomia internacional e pratos tradicionais 
portugueses. O Hotel dispõe de SPA com uma piscina interior 
aquecida, uma banheira de hidromassagem e um banho turco. 
Existe também um ginásio. Recepção 24 horas. Estacionamento 
privado gratuito, mediante disponibilidade.

Hotel ****

Av. Mário Sacramento, nº 113. ÍLHAVO 

Ílhavo Plaza

Localizado no centro da cidade, apenas a 100 m da praia, apre-
senta uma decoração e um ambiente discreto e sofi sticado. Está 
rodeado pelos melhores espaços de lazer e situado ao lado do 
Casino da Figueira da Foz. Dispõe de 32 quartos modernos e 8 
suites com uma decoração confortável, cuidada e elegante. To-
dos os quartos estão equipados com ar condicionado, secador 
de cabelo, telefone, TV-cabo, Wi-Fi gratuito, cofre, mini-fi gori-
fi co, chaleira elétrica e outros serviços. O Wellington Ristoran-
te Italiano é  provavelmente o melhor restaurante italiano da 
Figueira da Foz com uma cozinha de tipicamente italiana e de 
grande qualidade, que apresenta, além de massas e pizzas, pra-
tos variados de carne seguindo as receitas tradicionais da Itália.

Hotel ***

Rua Dr. Calado, 23-27. FIGUEIRA DA FOZ

Exe Wellington

Um hotel de montanha (90 quartos, sendo seis suites) integrado 
na paisagem e que permite uma intima ligação à natureza. O 
restaurante oferece as riquezas da gastronomia tradicional, mas 
com uma ementa variada pelos sabores de outros países. Esta 
unidade integra um centro Wellness, onde poderá usufruir de 
um Medical Spa dedicado à estética e ao bem-estar, um moder-
no centro termal que permite aliar saúde e prazer, e um inova-
dor conjunto de piscinas relaxantes de água quente (interiores e 
exteriores), com um circuito celta cheio que promete variadas 
emoções à fl or da pele.

Congress & Medical Spa ****sup

Av. das Termas s/n. UNHAIS DA SERRA

H2otel

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. Acesso Wi-Fi gratuito. 
O centro de beleza e bem-estar do hotel, dispõe de banheira de 
hidromassagem, ginásio, sauna e banho de vapor. Piscina inte-
rior. Os quartos têm televisão por cabo e uma secretária. O Tryp 
Covilhã Dona Maria Hotel é também facilmente acessível a par-
tir da Guarda e da Serra da Estrela.

hotel ****

Alameda Pêro da Covilhã. COVILHA

Tryp Covilha Dona María

O Hotel Dona Inês Coimbra está localizado a cerca de 10 minu-
tos a pé do centro de Coimbra e da estação ferroviária da cida-
de. Disponibiliza um centro de negócios, uma piscina exterior 
e acesso Wi-Fi gratuitos em todas as áreas públicas. Todos os 
quartos estão equipados com ar condicionado, uma televisão de 
ecrã plano com canais por satélite, uma secretária, um rádio, um 
minibar e um cofre. Também têm uma casa de banho privativa 
com um secador de cabelo. O Hotel conta com  Lounge Bar e   
Restaurante.

Hotel ***

Rua Abel Dias Urbano nº 12. COIMBRA

Dona Inês
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Situado frente ao mar. Dispõe de 86 quartos com vista mar, suite 
nupcial e quarto para defi cientes, todos eles equipados com casa 
de banho privada, Tv. satélite, telefone, ar condicionado, minibar 
e cofre. Conta também com restaurante e esplanada panorâmi-
ca, bares, sala de conferências (600 pessoas), sala para banquetes 
(400 pessoas), parking privativo (mediante disponibilidade), pis-
cina climatizada e SPA.

hotel & Spa ***

Av. Marginal. VIEIRA DE LEIRIA

Cristal Vieira Praia

Este boutique hotel de 4 estrelas encontra-se apenas a 400 me-
tros do Santuário de Fátima. Dispõe de acesso gratuito ao SPA e 
um jardim com terraço. O acesso Wi-Fi gratuito está disponível 
em todo o hotel. Todos os quartos são climatizados, têm uma 
área de estar, casa de banho privativa estão equipadas com um 
roupão de banho, chinelos de quarto, secador de cabelo, tele-
visão e um menu de almofadas. Restaurante com cozinha por-
tuguesa. Os hóspedes poderão relaxar na sauna, no banho turco 
ou na banheira de hidromassagem do SPA. A piscina interior é 
aquecida.

Hotel & Spa ****

Rua Jacinta Martón nº 100. FÁTIMA

Dom Gonçalo

Situado junto ao Hotel Cristal Vieira Praia & Spa, o hotel dis-
põe de 86 quartos (65 em villas) todos equipados com casa de 
banho completa, tv satelite, telefone, ar condicionado, mini-bar. 
O hotel dispõe também de 1 restaurante, 2 bares, 3 piscinas (1 
para crianças e 1 climatizada), tobogans aquáticos (7 junho até 
16 Setembro), 1 spa-club de saúde, animação, 1 parque infantil,  
salas de reuniões, parque de estacionamento (mediante dispo-
nibilidade) e grandes áreas verdes e espaços ajardinados. Serviço 
de tudo incluido.

Resort & Spa ****

Av. Marginal. VIEIRA DE LEIRIA

Cristal Praia

TUDO
incluído

O Star Inn Peniche oferece vistas para a Praia da Alfarroba, Praia 
do Baleal e para o porto de pesca. Apenas a 500 metros do cen-
tro de Peniche, disponibiliza piscinas interior e exterior rodeadas 
por espreguiçadeiras. Quartos com ar condicionado, uma secre-
tária, acesso Wi-Fi gratuito, televisão e casa de banho privativa 
com uma banheira e um secador de cabelo. Os quartos standard 
podem acomodar animais de estimação, mediante pedido. O 
hotel conta ainda com restaurante e bar. Estacionamento priva-
do gratuito. Receção 24 horas. 

Hotel ***

Estrada do Baleal - Praia da Alfarroba. PENICHE

Star Inn Peniche

O Hotel Praia, de 4 estrelas, está localizado no centro da cidade 
histórica de Nazaré, a 50 metros da Praia da Nazare. Conta com  
uma piscina coberta no último piso com vista mar panorâmica 
e quartos espaçosos com ar condicionado e uma varanda. Os 
quartos insonorizados do Hotel Praia estão equipados com uma 
televisão de ecrã plano, casa de banho privativa. Os quartos fa-
miliares benefi ciam de uma kitchenette, onde os hóspedes po-
derão preparar refeições ligeiras.

Hotel ****

Av. Vieira Guimarães nº 39. NAZARÉ

Praia

MH Atlântico Golfe dispõe de 90 quartos todos com varan-
da privativa,  dos quais 3 suites e 1 quarto para mobilidade 
reduzida. Todos os quartos estão equipados com casa de 
banho, ar condicionado, Tv. satélite, telefone, minibar e co-
fre. Completa-se ainda com bar, health club, piscina interior 
e exterior, campo de golf. 

Hotel ****

Av. do Golfe - Praia da Consolação. ATOUGUIA DA BALEIA

MH Atlântico �

TUDO
incluído


