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Situado em frente à praia, a apenas 40 km de Lisboa. Dispõe de 
202 quartos, equipados com ar condicionado, telefone,  Tv, rá-
dio, cofre, secador de cabelo, minibar e room service 24 horas. 
Completa as suas instalações com sala de jogos,  lavandaria, es-
tacionamento, piscina exterior (adultos e crianças), Spa Satsanga 
(jacuzzi, sauna, banho turco, tratamentos e massagens, ginásio - 
pago), Restaurante ‘Ocidental’, Bar ‘Pirata’ e Bar-Piscina. Acesso á 
Internet Wi-Fi gratuito nos quartos e nas zonas comuns.

Hotel ****

Largo dos Navegantes Nº1. ERICEIRA

Vila Galé Ericeira

Em plena Várzea de Sintra, rodeado de zonas verdes e com uma 
deslumbrante vista para o Palácio da Pena, o Vila Galé Sintra 
Resort Hotel, Conference & Revival Spa diferencia-se pelo seu 
conceito inovador na área da saúde, pensado para famílias. Com 
uma forte componente de wellness e bem-estar, este projeto 
conta com todas as facilidades de um hotel, como restaurantes 
com propostas de alimentação gourmet light e buff et de baixo 
teor calórico, piscina exterior, spa e área de fi tness e também 
salas de reuniões e salão de eventos. O hotel disponibiliza 136 
quartos, dos quais destacamos 44 quartos familiares e 15 suites 
totalmente equipados.

Hotel *****

R. Da Fonte da Granja, 165. SINTRA

Vila Galé Sintra

Localizado na Quinta da Beloura, este hotel está situado ao lado 
de um campo de golfe de 18 buracos e fi ca a 3 km do centro 
de Sintra. Quartos com ar condicionado, com design contem-
porâneo e amenidades, incluindo uma televisão de ecrã plano. 
Muitos quartos incluem varandas com vistas para as colinas de 
Sintra. O Restaurante Mourisco serve uma cozinha tradicional 
portuguesa e pratos internacionais. O Chafariz Bar serve ex-
celentes cocktails e snacks nos jardins. O Pestana Sintra tem 2 
piscinas exteriores, uma piscina interior e uma área de spa, com 
sauna e de banhos turcos e serviços de massagem de luxo. Esta-
cionamento gratis,mediante a disponibilidade. 

Hotel & Spa Resort ****

Rua Mato da Mina Nº19 - Quinta da Beloura. SINTRA

Pestana Sintra Golf Conference

O Pestana Cidadela Cascais,  goza de uma localização central.
Ocasionalmente, o hotel organiza “Invasões de arte” dos quar-
tos, nas quais é dada “carta branca” a artistas para decorarem 
quartos e áreas públicas. Todos os quartos são insonorizados e 
incluem um mini-bar e uma área de estar com uma televisão de 
ecrã plano por satélite, tem um banho privativa com chinelos e 
roupões de banho. Apresentam uma decoração moderna e pi-
sos em madeira, com acesso Wi-Fi gratuito de alta velocidade. O 
hotel possui 2 restaurantes,  um bar e pode ser prestado serviço 
de quartos, dispõe de 1 piscina interior com vista para a marina 
e de uma piscina exterior adicional, rodeada por relvados e que 
também tem vistas para a marina.

Pousada & Art *****

Av. Dom Carlos I. CASCAIS

Pestana Cidadela Cascais

Situado mesmo ao lado da Marina de Cascais, este boutique 
hotel de 5 estrelas disponibiliza um terraço para banhos de sol 
sobre o Oceano Atlântico. O Lounge Bar On Th e Rocks ofere-
ce vistas da piscina de água salgada. Todos os quartos incluem 
roupões de banho e chinelos, assim como acesso Wi-Fi gratuito 
e um minibar. Os hóspedes podem saborear a cozinha de fusão 
mediterrânea servida no elegante Restaurante Mix ou desfrutar 
de uma experiência de sushi no Restaurante Sushi Design, no 
local.

Hotel *****

Av. Rei Humberto II de Italia Nº7. CASCAIS

Farol Design Hotel
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Este hotel está situado no centro de Cascais, apenas a 20 metros 
da Praia dos Pescadores e a 300 metros da Estação Ferroviária 
de Cascais. Disponibiliza uma piscina interior no último andar 
e terraço ao ar livre com vista panorâmica para o oceano. Os 
quartos contam com ar condicionado, televisão e com cores 
acolhedoras. O Restaurante Baía Grill com cozinha tradicional 
portuguesa e especialidades à base de marisco fresco. Pela man-
hã, é servido um buff et de pequeno-almoço no restaurante ou 
no terraço ao ar livre. Acesso Wi-Fi gratuito em todo o hotel.

Hotel ***

Avda. Marginal, 2754-509. CASCAIS

Baía

Localizado a 700 metros da Boca do Inferno. O hotel conta com 
um restaurante, bar uma piscina exterior sazonal e quartos com 
vistas para o mar.  Todos os quartos estão equipados com uma 
televisão de ecrã plano. O Eurostars Cascais providencia acesso 
Wi-Fi gratuito em todo o hotel. Recepção aberta 24 horas. Esta-
cionamento privado.

Hotel ****

Travessa de República, 35-35 A. CASCAIS

Eurostars Cascais

Este hotel de 4 estrelas na Costa do Estoril disponibiliza uma 
piscina interior com banheira de hidromassagem e uma sauna. 
A piscina exterior e os jardins com palmeiras oferecem vistas 
do Oceano Atlântico. 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, incluindo um frigorífi co. O Restaurante Oceano serve 
cozinha portuguesa e mediterrânica, e apresenta várias noites 
temáticas. O lounge bar interior, Atlântico, e o bar de piscina 
propõem snacks ligeiros e bebidas.

Aparthotel ****

Av. Manuel Júlio Carvalho e Costa Nº115. CASCAIS

Pestana Cascais Ocean & Conference

Situado sobre o mar e a escassos metros da Marina de Cascais. 
Dispõe de 233 quartos equipados com ar condicionado, telefo-
ne, TV, rádio, cofre secador de cabelo, mini bar e room service 
24 horas. Poderá ainda usufruir de piscina exterior (adultos e 
crianças), sala de jogos e leitura, jardim, parque infantil, esta-
cionamento, lavandaria, tratamentos e gabinete de massagens 
(pago) e sauna (pago). Acesso á Internet Wi-Fi gratuito nos quar-
tos e nas zonas comuns.

Hotel ****

Rua Frei Nicolau Oliveira - Nº80 Pq. Gandarinha. CASCAIS

Vila Galé Cascais

Situado na costa do Estoril, a 2 minutos a pé da Praia do Tama-
riz. Os quartos climatizados do Vila Galé Estoril são espaçosos 
e incluem uma televisão por satélite e uma secretária. Alguns 
quartos oferecem vistas panorâmicas do mar. Os hóspedes po-
dem saborear cozinha requintada no Restaurante Inevitável, que 
serve pratos tradicionais e vinhos portugueses. A piscina exterior 
do hotel oferece vistas da Baía de Cascais e do Oceano Atlântico. 
Os hóspedes que procurem relaxamento puro podem visitar a 
banheira de hidromassagem, o banho turco ou desfrutar com 
uma massagem profi ssional do centro de bem-estar, mediante 
um custo adicional. O hotel também dispõe de 4 salas de con-
ferências.

Hotel ****

Av. Marginal - Apartado 49. ESTORIL

Vila Galé Estoril

Situado a 200 m. da praia e a 10 minutos a pé do centro de Cas-
cais conta com 2 piscinas, uma banheira de hidromassagem e 
uma sauna. Os espaçosos quartos abrem para varandas e estão 
equipados com uma televisão LCD e acesso Wi-Fi gratuito, in-
cluem uma kitchenette, ar condicionado e uma área de estar, 
casa de banho privativa com uma banheira e um secador de ca-
belo.  Os hóspedes podem relaxar debaixo das palmeiras junto à 
piscina exterior ou numa mesa ao lado da piscina interior. Tam-
bém está disponível um ginásio com vistas para a área da piscina 
e um serviço de massagens. Restaurante Garden Pateo e o Bar 
Bellevue com vistas para o mar apresentam música de piano ao 
vivo quase todas as noites.

Hotel ****

Av. Sabóia nº209 - Monte Estoril. ESTORIL

Estoril Eden


