Alojamento
Alentejo
Alcácer do Sal
Aldeamento Turístico Herdade de Montalvo
Aldeamentos Turísticos / ****
Morada: Estrada Nacional 253 - km 14,7 7580-247
Alcácer do Sal
Telefone: +351 265 619 441 Fax: +351 265 619 440
E-mail: montalvo.tur@sapo.pt Website:
http://www.herdademontalvo.com
Outras Informações:
Registo nº: 89
Caraterísticas e Serviços:
Sauna; Court de ténis; Bar; Ginásio; Piscina; Número de camas:
300; Baby care; Baby Sitter; Restaurante; Área reservada a não
fumadores; Área reservada a fumadores; Número de vivendas:
102;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Televisão;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;

Parcialmente inserida na Reserva Natural do Estuário do Sado,
entre Alcácer do Sal e a Comporta, a Herdade de Montalvo abrelhe as suas portas para uma nova forma de viver o bem estar em
1.052 hectares de natureza em estado puro. Com 102 villas
pensadas ao pormenor para lhe permitir disfrutar dos seus
momentos de lazer e de convívio. Apoiada por campo de ténis,
piscina de 25 metros e centro hípico, as villas estão disponíveis
na versão V1, V2 e V3, oferendo amplos espaços de convívio
interior e exterior, com cozinha totalmente equipada, barbecue,
lareira, aquecimento central ou ar condicionado, piscina privativa
e estacionamento.

Cuba
Herdade do Gizo
Aldeamentos Turísticos / ****
Morada: Estrada Nacional 258-1

7940-110 Cuba

Telefone: +351 284 418 078 Fax: +351 284 415 284
E-mail: herdade@herdadedogizo.com Website:
http://www.herdadedogizo.com
Outras Informações:
Campo multijogos, Centro hipico, lagoas naturais, zona de
criação animais, passeios varios dentro da herdade com 114 ha.
Registo nº: 4418
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado central; Bar; Piscina; Número de camas: 100;
Número de apartamentos: 10 V2; 10 V3; 6 V4; Baby care; Acesso
a internet; Aquecimento central; Restaurante; Aceita animais de
estimação; Sala de televisão vídeo; Sala de jogos; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
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Número de vivendas: 26; Número de quartos: 74;
Acessos:
Parque de estacionamento; Garagem; Autocarro; Terminais
ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Quarto com
aquecimento; Quartos para fumadores;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalacoes para
deficientes;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 08h00-11h00; Horário do room
service: 08h30-11h00;
Bem-vindos ao Alentejo, terra quente de pastagens e vestígios
arqueológicos, com a sua olaria típica e gastronomia variada,
regada a vinhos bem encorpados.
É no coração das suas planícies que encontrará a Herdade do
Gizo…
A Herdade do Gizo situa-se em Cuba do Alentejo, é um
condomínio privado composto por 52 moradias tipo V2,V3 e V4,
piscinas comuns, lagos naturais, complexo desportivo, Club
House e Centro Hípico, estando estas infraestruturas distribuídas
pelos 114ha da Herdade, desfrutando de uma vista e privacidade
inigualável.
O centro hípico oferece aos seus clientes, amantes da
modalidade, o seu picadeiro, pista de obstáculos ou
simplesmente de passeios a cavalo dentro dos 114ha da
Herdade.
O Club House exclusivo para os seus clientes, é o centro de
encontro e convívio, dispondo de sala de jantar, sala de convívio,
sala de jogos e bar, disfrutando este Club House de umas vistas
magníficas sobre as paisagens alentejanas.
A Herdade do Gizo dispõe também de uma zona de criação de
animais de várias espécies que permitirão disfrutar da sempre
agradável vista dos animais nas pastagens aliadas aos vários
tipos de passeios que se poderá efectuar dentro da Herdade.

Algarve
Albufeira
Ponta Grande São Rafael Resort
Aldeamentos Turísticos / ****
Morada: Sesmarias, São Rafael 8200-385 Albufeira
Telefone: +351 289 510 290 Fax: +351 289 588 145
E-mail: geral@pontagrande.com Website:
http://www.pontagrande.com
Outras Informações:
O Ponta disponibiliza acomodações luminosas e climatizadas,
bem como villas auto-suficientes com uma cozinha totalmente
equipada e uma varanda com vistas panorâmicas.Está disponível
uma mercearia a poucos metros do resort e se os hóspedes
preferirem, também poderão ir ao restaurante que serve cozinha
internacional à carta.O Grande Resort fica situado a menos de 1
km do Oceano Atlântico e os hóspedes que chegam de carro têm
estacionamento privado gratuito no local.
Registo nº: 795
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Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado central; Court de ténis; Bar; Piscina; Número de
camas: 120; Número de apartamentos: 60; Acesso a internet;
Baby Sitter; Restaurante; Sala de jogos; Área reservada a não
fumadores; Área reservada a fumadores; Jacuzzi; Minigolfe;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 08h00-10h00 / 08h30-10h00;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Situado a poucos passos da Marina de Albufeira, este resort de 4
estrelas dispõe de luxuosos villas num jardim. Apresenta uma
piscina exterior, campos de ténis e impressionantes vistas de
Albufeira.

Vila do Bispo
Salema Beach Village
Aldeamentos Turísticos / ****
Morada: Cerro da Ermida, Praia da Salema 8650-060 Vila
do Bispo
Telefone: +351 282 249 680
E-mail: salemabeachvillage@nauhotels.com Website:
https://www.salemabeachvillage.com
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado central; Court de ténis; Bar; Ginásio; Piscina;
Número de camas: 428; Acesso a internet; Aquecimento central;
Baby Sitter; Restaurante; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores; Número de vivendas: 114; Número de
quartos: 114; Gay Friendly; Smokefree; Serviço de lavandaria;
Parque infantil; Jardim;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Serviço de Transfer; Bike
Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Quarto com aquecimento; Quartos para
fumadores;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Horários:
Horário do room service: 10h - 19h;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Lugares de
estacionamento reservados; Área de receção adaptada a
pessoas com necessidades especiais; Acessibilidade a
áreas/serviços: Quartos, Restaurante, Bar, Esplanada, Piscina;
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual; Produtos /serviços de apoio disponíveis:
Incapacidade motora;

Férias genuínas e privacidade junto ao mar, numa das praias
mais tranquilas e discretas de Portugal, são o que lhe reserva o
Salema Beach Village da NAU Hotels & Resorts, no Algarve,
inaugurado em 2016, situado na Praia da Salema, em pleno
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
A 500 metros da Praia da Salema, o empreendimento Salema
Beach Village ostenta uma localização fantástica na vila
piscatória de Salema, no concelho de Vila do Bispo. A vila
permanece ainda genuína e longe do turismo massificado do
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litoral algarvio, com as suas tradições ligadas ao mar, ruas
estreitas e casas caiadas de branco. O Salema Beach Village
permite-lhe experienciar férias pitorescas num Algarve secreto
com o conforto e a hospitalidade que merece.
Aqui, a privacidade e a vista mar imperam, numa paisagem que
ilustra o postal de férias perfeito com o azul do mar contrastando
com os tons brancos das villas. Passe os seus dias na praia ou se
preferir descontraia na piscina.
Seja qual for a sua escolha, uma coisa é certa: o secretismo e
autenticidade da vila de Salema e o Salema Beach Village
tornarão as suas férias num precioso tesouro escondido que
quererá repetir, estadia após estadia.
A Praia da Salema foi classificada pelo Jornal britânico The
Guardian como a 15ª Melhor Praia do Mundo, no ranking das 50
melhores praias do mundo.

Lisboa Região
Cascais
Aldeamento Turístico Vila Bicuda
Aldeamentos Turísticos / ****
Morada: Rua dos Faisões 2750-689 Cascais
Telefone: +351 214 860 200 Fax: +351 214 860 229
E-mail: info@vilabicuda.com Website:
http://www.vilabicuda.com
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Piscina; Número de camas: 326; Número de apartamentos:
24 T0; 39 T1; 71 T2; 63 T3; Baby Sitter; Restaurante; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Número de vivendas: 75;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Televisão; Secador de cabelo; Quarto com
aquecimento;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalacoes para
deficientes;

A Vila Bicuda é um empreendimento único no seu género em
toda a Costa de Lisboa, constituindo um conjunto arquitetónico
que transmite uma inigualável sensação de espaço e requinte,
com interiores de design contemporâneo.
Com 94.710 m2 de área total, é constituído por um harmonioso
conjunto de vilas excecionalmente concebidas e equipadas e
está localizado entre Cascais e a Praia do Guincho, em pleno
Parque Natural Sintra/Cascais. Pela sua localização, na Vila
Bicuda poderá conciliar o repouso com a prática de vários tipos
de desporto, desde o golfe, o ténis e a equitação até desportos
náuticos, como a vela, o surf, o windsurf e o kitesurf.
A curta distância existem dois campos de golfe de 18 buracos, a
Quinta da Marinha e os Oitavos Dunes, um health & racquet club
com SPA e um centro hípico. E num raio de 2 a 6 km encontrará
a Marina de Cascais, o centro da vila de Cascais com todas as
suas lojas, restaurantes, esplanadas e bares, o Centro de
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Congressos do Estoril, o Casino Estoril e o Autódromo do Estoril.
Integra no seu conjunto várias facilidades de apoio à sua estadia,
seja num fim de semana, em férias, em alugueres de longa
duração ou mesmo em deslocações profissionais. Existem no
complexo duas fabulosas piscinas com uma envolvente de zonas
ajardinadas, terraço com esplanada, cafetaria e padaria, onde
poderá tomar o seu pequeno-almoço, restaurante, bar,
supermercado, lavandaria, papelaria, creche, parque infantil,
sala de reunião e salas de break out. Os serviços de receção,
portaria e segurança funcionam 24 horas por dia.
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