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Resort composto por 61 quartos de luxo e 144 suites residenciais 
com vistas magnífi cas para o mar e para a enigmática Serra da 
Arrábida. Dispõe de deluxe rooms,deluxe studios, premium sui-
tes, master suites e grand suite, todos eles com varanda cómo-
das e espaçosas onde vai poder apreciar as vistas deslumbrantes 
para a marina, para o mar, para o rio ou para a serra.Poderá ainda 
usufruir do Blue&Green spa, Kids Club (dos 3 aos 12 anos), res-
taurante e bares, 2 piscinas, 1 delas infi nita e outra para crianças, 
onde se respira o ar puro da serra e se sente a marezia.Tem 1 
centro de conferências que pode acolher até 1000 delegados,1 
casino e 1 centro de espectáculos que garantem a animação 
nocturna do resort.

Hotel *****

Marina de Tróia - Península de Tróia. TRÓIA

Blue & Green Tróia Design

Localizado na paradisíaca Península de Tróia, é composto por 
mais de 180 villas, todas têm um perfeito enquadramento na-
tural, uma decoração própria e uma localização privilegiada que 
proporcionam aos seus hóspedes uma experiência única. O Re-
sort, totalmente vedado e com acessos exclusivos à praia, situa-
se num ambiente tranquilo. Neste oásis a apenas 1h30 de Lisboa, 
poderá desfrutar de piscinas interiores e exteriores, dos campos 
de ténis, padel e polidesportivo e ainda benefi ciar da utilização 
de todas as outras infraestruturas comuns como as saunas, o 
banho turco e os ginásios. Existe ainda nas proximidades um 
campo de golfe com condições especiais para os hóspedes do 
Pestana Tróia Eco Resort.

Eco Resort & Residences ****

Estrada Nacional 253-1, Peninsula de Tróia. TRÓIA

Pestana Tróia

O Aqualuz Troia é composto pelas unidades troiamar, troiario e troialagoa, que possuem amplas e 
deslumbrantes vistas sobre o mar, a Serra da Arrábida e o Rio Sado. 

Dispõem de 365 modernos apartamentos, tipo Estúdio e Suite, com kitchenette equipada, onde a 
modernidade, conforto e funcionalidade se aliam numa conjugação singular, capazes de proporcionar 
uma estadia para recordar. A pensar nos momentos de relaxamento e bem-estar, o Aqualuz dispõe de 
um Wellness Centre dotado de piscinas interiores e exteriores, sauna, jacuzzi, banho turco, serviços de 
spa, sala de fi tness e campo polidesportivo. 

Um conjunto de outros serviços completa a vasta oferta do Aqualuz, dos quais se destacam os restau-
rantes Azimute e Peninsula, o bar Atrium, um Business Centre, um Centro de Eventos com capacidade 
até 800 pessoas, seis salas de reunião equipadas com as mais recentes tecnologias, o Troiakids, um 
parque infantil para os mais pequenos, um parque infantil para os mais pequenos, acesso directo à 
praia e parques de estacionamento. 

Inserido numa envolvente única caracterizada por um rico património ambiental e cultural, o Aqua-

luz oferece actividades ao longo de todo o ano adaptadas a cada motivação: golfe, praias, piscinas, 
campos de ténis, ciclovia, percursos pedestres, observação de golfi nhos, desportos náuticos e ruínas.

Apartamentos ****

Tróia Resort. TRÓIA

Aqualuz Troiamar & Troiario/Troialagoa
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Os Apartamentos Turísticos da Praia constituem uma oferta 
de excelência, tanto em termos de conforto, como em termos 
de localização. Disponíveis em tipologias tipo T0, T1 e T2. Estes 
apartamentos estão distribuídos em três blocos, de 3 pisos junto 
á linha de praia. Cada conjunto tem uma piscina exterior co-
mum. Todos os apartamentos se encontram equipados com: ar 
condicionado, pavimento radiante, serviço Tv digital interactiva 
e cozinha equipada com frigorifi co, placa vitrocerâmica, forno, 
micro-ondas, máquina de lavar loiça e utensílios de cozinha. Po-
derá ainda usufruir de limpeza (2 vezes por semana), estaciona-
mento e piscina exterior. Internet Wifi  gratuita.

Tróia Residence - Apartamentos ****

Tróia Resort. TRÓIA

Praia

Aberta desde Março de 2011, esta unidade está situada em ple-
na paisagem alentejana, moderna e com uma localização fan-
tástica sobre a Barragem de Montargil. Dispõe de 105 quartos 
(6 junior suites, 98 duplos e 1 adaptado a defi cientes motores) 
com internet wireless grátis, mini bar, secador de cabelo, duche, 
telefone e TV plasma. Terá ainda à sua disposição centro de con-
gressos, um restaurante buff et, um restaurante “à lá carte”, três 
bares, SPA, ginásio, piscina interior, piscina exterior, kids club e 
estacionamento.

Hotel & Villas *****

Estrada Nacional nº 2. MONTARGIL

Lago de Montargil

Com uma situação única na Avenida Túlio Espanca, a apenas 
700 metros do centro histórico da cidade de Évora, esta nova 
unidade vem reforçar a oferta do Grupo em pleno Alentejo. Esta 
nova unidade tem previstos 185 quartos, 2 restaurantes, bar, pis-
cina exterior e um SPA Médico com piscina interior aquecida, 
ginásio, sauna, jacuzzi e 6 salas para tratamentos e massagens. 
Para o segmento de negócios, aposta num moderno Centro 
de Convenções constituído por 5 salas totalmente equipadas 
e adaptadas a todo o tipo de eventos. Acesso á Internet Wi-Fi  
gratuito nos quartos e nas zonas comuns.

Hotel ****

Av. Tulio Espanca. ÉVORA

Vila Galé Évora

Apenas a 25 km de Beja, representa um novo conceito de férias 
no Alentejo. Dispõe de 78 quartos standard e 3 suites junior, 
equipados com varanda, ar condicionado, telefone, TV satélite, 
rádio, cofre, secador de cabelo e minibar. À sua disposição tem 
ainda piscina exterior (adultos e crianças), sala de jogos, parque 
infantil, jardim, lavandaria, estacionamento, spa satsanga (ja-
cuzzi, piscina interior, ginásio e sauna grátis. Tratamentos e mas-
sagens  pagos) e restaurante/bar ‘Pavilhão de Caça’ e bar ‘Alazão’. 
Poderá ainda optar pelas seguintes actividades (pagas): jeep 
safari, mini golf, passeios a cavalo, BTT, moto 4, rappel, paintball 
e animação. Acesso á Internet Wi-Fi gratuito nos quartos e nas 
zonas comuns.

Hotel ****

Herdade Figueirinha - Santa Vitória. ALBERNOA

Vila Galé Club de Campo

Situado a 11 km da Zambujeira e rodeado de magnífi cas praias. 
Dispõe de alojamento em Chalés T2 totalmente equipados, 
(kitchenette, ar condicionado, Tv. HD sat., internet, cofre) e em 
Hotelmóvel (Mobile Homes) equipados com 1 cama de casal e 
um beliche, banho com poliban e kitchenette, Tv. HD satélite e 
wifi  nas zonas publicas. Dispõe de parque aquático com  3 pis-
cinas (exterior, crianças e coberta com ondas), polidesportivos, 
paddel, ténis, percurso de manutenção, ginásio,  bicicletas (alu-
guer), animação, centro de bem estar com sauna, banho-turco, 
piscina com hidromassagem e tratamentos de estética. Vários 
restaurantes, supermercado e bar de apoio à piscina. As crianças 
podem ainda usufruir do espaço Zkidz.

Complexo ****

Her. A-de-Mateus - São Salvador. MONTE DO ZAMBUJEIRO

Zmar Eco Experience

Localizado no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e a 100 
metros da Praia da Franquia. Os apartamentos climatizados do 
Pátios da Vila estão decorados com mobiliário de madeira e piso 
em azulejo. Incluem uma kitchenette totalmente equipada e 
uma casa de banho privada com banheira, chuveiro e secador 
de cabelo. Os hóspedes podem jogar bilhar na sala de jogos do 
Pátios Da Vila. Restaurantes e bares do centro de Vila Nova de 
Milfontes estão apenas a 5 minutos a pé.

Apartamentos ***

Eira da Pedra LT/N 1 - Apt. 89. VILA NOVA DE MILFONTES

Pátios da Vila Boutique
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