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O Zmar Eco Camping Resort & Spa, tem como tema a natureza e a ecologia, uma aposta no Turismo Sustentável.
São 81 hectares integrados na paisagem alentejana e rodeados pelo Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina, perto das mais belas praias da costa portuguesa. Entrar no Zmar é ter acesso a uma nova forma de passar
férias num universo próprio que pretende ser sustentável na medida do possível.
Dispõe de alojamento em Zvillas, Chalets ou Hotemóvel todos equipados com sala com kitchenette, casa de banho, e
um ou dois quartos. O restaurante e supermercado dispõem de uma vasta oferta de produtos frescos e locais, num
conceito inovador. O Spa fará as delicias de quem procura o bem-estar da mente e do corpo. Temos ainda uma
grande oferta de equipamentos desportivos e de aventura, uma tenda multiusos e vários equipamentos para que a
sua estadia seja o mais agradável possível . Traga as suas crianças e descubra os divertimentos do Zmar e os
ateliers do Zkidz.
Esperamos por si numas férias em que o ser humano se adapta à natureza.
Contactos
Morada:

Herdade-A-de-Mateus Caixa Postal 3845 S. - 011 Odemira Portugal

Telefone:

+351 707 200 626

Fax:

+351 212 198 968

E-mail:

info@zmar.eu reservas@zmar.eu

Website:

http://www.zmar.eu

Caraterísticas e Serviços
Instalação para caravanas
Instalação para tendas
Solo arenoso
Balneários
Chuveiros com água quente
Lava-loiças
Tanques de roupa
Tábuas de passar a ferro
Court de ténis
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Snack Bar
Restaurante
Bar
Ferros de engomar
Sanitários para deficientes
Máquina de lavar roupa
Supermercado
Piscina
Aluguer de bungalows
Sombras artificiais
Acesso à internet
Parque de estacionamento
Aceita animais de estimação
Sala de televisão / vídeo
Campo polivalente
Aluguer de caravanas
Baby Sitter
Piscina climatizada
Ginásio

Acessibilidade
Acesso para deficientes

Pagamentos
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
- Piscina interior com ondas; piscina exterior com 100m; piscina para crianças. - Restaurante e supermercado com
um conceito único - Spa e Ginásio - Sala comum, posto médico -Percurso de Arborismo, Campos de ténis coberto e
descoberto, padel , polidesportivo, matraquilhos humanos, tiro com arco, bungee trapolim, percurso de manutenção,
percuros de BTT - Zkids e diversões para crianças -Aluguer de bicicletas e dispositivos de segurança - Tenda para
eventos
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