La Varzea Polo & Golf Resort
SOBRE
Tipo de Alojamento

Aldeamentos Turísticos

Cassificação:

****

Sede do único clube de Polo em Portugal, o La Varzea Polo & Golf Resort está situado em plena lezíria Ribatejana e a
cerca de 30 minutos de Lisboa. Região conhecida pelas vastas e verdes planícies que se estendem ao longo de uma
paisagem de sobreiros, pela sua longa tradição na criação de cavalos e touros, lugar onde o Sol brilha mais de 300
dias por ano; aqui no La Varzea pode escolher múltiplas actividades desportivas para usufruir durante a sua estadia
connosco tais como: Golfe, Polo, um primeiro contacto com o Cavalo, Ténis… O La Varzea Polo & Golf Resort não
possui campos próprios para a prática de Golfe, mas tem parcerias com o Ribalgolfe e Santo Estevão Golfe, 3
campos de 18 buracos e situados a 5 minutos de carro do Resort. Além de um excelente espaço exterior, dispomos
de 58 casas independentes de um só piso – os Polo Bungalows, e 14 quartos duplos no edifício contíguo ao
Clubhouse – os Clubrooms.
Num ambiente familiar e relaxado, convidamo-lo a sentar-se na esplanada do nosso restaurante “La Pancitta”, e
desfrutar da vista sobre o Campo de Polo. Aqui, onde a cozinha se mantém fiel às tradições, sugerimos a nossa
Açorda de Camarão, o Cozido à Portuguesa, a Feijoada e a Sopa de Pedra, assim como os pratos de carnes
Argentinas e as excelentes Empanadas. O Restaurante “La Pancitta” está aberto todos os dias.
Estamos a terminar a construção do Centro de Congressos com capacidade para 400 pessoas, e que pode dividir-se
em quatros salas quando se tratem de eventos de menor dimensão. Actualmente dispomos já de uma Sala de
Reuniões que comporta até 60 pessoas. A sala polivalente do Centro de Congressos, as nossas casas do Polo Village,
e os serviços do Clubehouse, tornam o La Varzea no sítio ideal para as suas férias, os seus fins-de-semana, as
reuniões da sua empresa, festas particulares, casamentos...
Num aroma envolvente a terra e alfazema, numa paisagem verdejante, na tranquilidade da natureza… Convidamo-lo
a entrar e experimentar este ambiente de Clube de Campo.
Contactos
Herdade do Zambujeiro, CCI 9 2130 - 130 Santo Estevão, Benavente
+351 263 930 050
Telefone:
+351 263 930 059
Fax:
E-mail:

info@lavarzeapolo.com

Website:

http://www.lavarzea.com

Caraterísticas e Serviços
Ar condicionado central
Sauna
Bar
Ginásio
Piscina
Squash
Número de camas: 244
Aquecimento central
Restaurante
Aceita animais de estimação
Sala de televisão vídeo
Área reservada a não fumadores
Número de vivendas: 50 T2; 8 T1
Jacuzzi
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Número de quartos: 14

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado
Telefone
Televisão
Quarto com aquecimento

Horários
Horário do pequeno almoço: 08h00 - 10h30

Acessos
Parque de estacionamento

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€)
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