Casinos
Alentejo
Tróia
Casino de Troia
Morada: Marina de Troia

7570-789 Carvalhal - Grândola

Telefone: +351 265 101 500
E-mail: rp@casinotroia.pt Website:
http://www.casinotroia.pt
Horários:
15h00 - 03h00;
Caraterísticas e Serviços:
Necessária identificação pessoal; Parque de estacionamento;
Bar; Idade mínima de entrada: 18;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
O novo Casino de Troia é um espaço arrojado, dinâmico,
inovador e sofisticado. Com cerca 4000m2, distingue-se pela
arrojada arquitetura contemporânea e pelo ambicioso e único
projeto de decoração de interiores. A área de jogo, com 226
máquinas slot e 16 mesas de jogo, dispõe de uma tecnologia
única capaz de adequar em tempo real a oferta às preferências
do Cliente. Este espaço sofisticado apresenta ainda um projecto
multimédia inovador, tendo por base um ecrã gigante e três
esferas multimédia. O casino integra um Centro de Espetáculos
versátil projetado por arquitetos especialistas em som e luz e
equipado com as mais recentes e sofisticadas tecnologias.

Algarve
Monte Gordo
Casino de Monte Gordo
Morada: Av. Infante D. Henrique

8900 Monte Gordo

Telefone: +351 281 530 800 Fax: +351 281 530 849
E-mail: casinomontegordo@solverde.pt Website:
http://www.solverde.pt
Horários:
15h00-03h00 / 16h00-04h00 (fins de semana);
Caraterísticas e Serviços:
Necessário passaporte; Necessária identificação pessoal; Parque
de estacionamento; Bar; Restaurante; Idade mínima de entrada:
18;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Localizado a apenas 6 Km da fronteira com Espanha, a 300 Km
de Lisboa e a 65 Km do Aeroporto Internacional de Faro, o
renovado Casino de Monte Gordo constitui um dos mais
animados pólos de atração algarvios. Os exuberantes shows
internacionais e a grande diversidade de jogos do casino
proporcionam momentos especiais de intensa e inesquecível
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fantasia. Entretenimento: Animação nocturna, Shows, Noites
musicais, Restaurantes, Bares. Jogos: 217 Slot Machines, Banca
Francesa, Roleta Americana, Poker, BlackJack.

Portimão
Hotel Algarve Casino
Morada: Av. Tomás Cabreira - Praia da Rocha
8500-802 Portimão
Telefone: +351 282 402 000 Fax: +351 282 402 099
E-mail: hotelalgarve@solverde.pt Website:
http://www.solverde.pt
Horários:
15h00-03h00 / 16h00-04h00 (fins de semana);
Caraterísticas e Serviços:
Necessário passaporte; Necessária identificação pessoal; Parque
de estacionamento; Garagem; Bar; Restaurante; Idade mínima
de entrada: 18;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Em plena Praia da Rocha, o Hotel Algarve Casino é o cenário
ideal para umas férias que aliam o conforto e o requinte, a
animação e o relax, o lazer e os negócios. Próximo de grandes
infraestruturas turísticas- golfe, marinas, parques aquáticos,
bares, discotecas e com um Casino próprio, oferece uma estadia
cosmopolita que espera por si! Com parque automóvel privativo,
garagem, lojas, rent-a-car, cabeleireiro.

Vilamoura
Casino de Vilamoura
Morada: Praça do Casino

8125-909 Quarteira

Telefone: +351 289 310 000 Fax: +351 289 310 099
E-mail: casinovilamoura@solverde.pt Website:
http://www.solverde.pt
Horários:
15h00-03h00 / 16h00 às 04h00 (fins-de-semana);
Caraterísticas e Serviços:
Necessário passaporte; Necessária identificação pessoal; Parque
de estacionamento; Bar; Restaurante; Idade mínima de entrada:
18;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Situado a 290 Km de Lisboa e a 25 do Aeroporto Internacional de
Faro, o Casino de Vilamoura, em pleno centro da animação
algarvia, é o ponto de encontro das mais emocionantes noites do
Algarve. Aos seus concorridos espetáculos internacionais e às
vibrantes salas de jogo junta-se ainda a famosa discoteca
"Blakjack", onde a noite atinge o máximo fulgor. Entretenimento:
Animação nocturna, Show, Noites musicais, Restaurantes, Bares
e Discoteca. Jogos: 500 Slot Machines, Banca Francesa, Roleta
Americana, Poker, BlackJack.

Centro de Portugal
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Figueira da Foz
Casino Peninsular - Figueira da Foz
Morada: Rua Dr. Calado, nº 1

3080-153 Figueira da Foz

Telefone: +351 233 408 400 Fax: +351 233 403 403
E-mail: geral@casinofigueira.com Website:
http://www.casinofigueira.com
Horários:
15h00-03h00;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Restaurante; Idade mínima de entrada: 18;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
O Casino da Figueira, pólo de animação da Figueira da Foz,
convida os seus visitantes a assistir a um bom espetáculo
exibido diariamente no Salão Nobre, saboreando uma
gastronomia de qualidade e um excelente serviço no Piano Bar.
Para completar uma noite bem passada, pode-se ainda tentar a
sorte na Sala das Máquinas e Bancados. Os cinemas e a
discoteca Kastigo complementam a animação e alegria deste
espaço.
A Sala de Jogos, Bancados, é um exemplar único de arquitetura.
Aqui poderá viver momentos de emoção nas Roletas Francesas,
Black Jack, Roletas Americanas e Bancas Francesas.
A modernidade do Casino da Figueira está bem presente na Sala
de Máquinas. O ambiente jovem no qual o jogo de luz se
confunde com o tilintar das fichas proporciona um ambiente de
pura emoção, dado pelas 300 máquinas da mais alta tecnologia,
como são as "Corridas de Cavalos" e a "Vídeo Roleta".

Lisboa Região
Estoril
Casino Estoril
Morada: Praça José Teodoro dos Santos 2769-514
Estoril
Telefone: +351 214 667 700 Fax: +351214 667 965
E-mail: info.cestoril@estoril-sol.com Website:
http://www.casino-estoril.pt
Localizado no Estoril, a 18 km de Lisboa e a 20 km do Aeroporto
Internacional, o Casino Estoril é o maior Casino da Europa,
gozando de grande prestígio a nível mundial.

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

3/6

Lisboa
Casino Lisboa
Morada: Alameda dos Oceanos, 45-45A - Parque das
Nações 1990-204 Lisboa
Telefone: +351 21 892 90 00 Fax: +351 21 892 90 59
E-mail: info.casinolisboa@estoril-sol.com Website: http://
www.casinolisboa.pt;http://www.facebook.com/CasinoLis
boa
Horários:
Todos os dias: 15h00 / 03h00; excepto às sextas feiras, sábados
e vésperas de feriado: 16h00 / 04h00 Encerra: 24 de dezembro;
Caraterísticas e Serviços:
Necessária identificação pessoal; Parque de estacionamento;
Bar; Restaurante; Idade mínima de entrada: 18;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Inaugurado em 2006, o Casino Lisboa encontra-se localizado
junto ao Rio Tejo, em pleno Parque das Nações, palco da
Expo´98, integrado num polo turístico emergente, servido por
quatro unidades hoteleiras, rodeado pela Gare do Oriente, FIL,
Pavilhão Atlântico, Pavilhão de Portugal e Oceanário, a 2 minutos
do Aeroporto Internacional de Lisboa, onde convergem os
principais acessos viários (ex: Ponte Vasco da Gama, CRIL, CREL,
A1, 2.ª circular), o Casino Lisboa desfruta de uma localização
privilegiada.Com uma localização privilegiada, no espaço outrora
ocupado pelo Pavilhão do Futuro, o Casino Lisboa é um edifício
onde o minimalismo de uma arquitetura depurada, a privilegiar
alturas e a potenciar espaços, contrasta com a luminosidade
opalina de pisos e paredes de vidro que se fundem em mutação
cromática com sedutoras soluções de multimédia de última
geração.O Casino Lisboa é uma infraestrutura de lazer e
entretenimento, que se carateriza pela diversidade da oferta de
espetáculos e animação, jogo (dispõe de 1.100 slot machines e
de 30 bancas de jogo ), gastronomia e cultura, que o tornam
num local ímpar, onde cada visita se transforma numa
experiência única.

Madeira
Funchal
Casino da Madeira
Morada: Avenida do Infante 9004-513 Funchal
Telefone: +351 291 140 424 Fax: +351 291 235 894
E-mail: casino.madeira@pestana.com Website:
http://www.casinodamadeira.com
Acessibilidade:
Acesso para deficientes;
Caraterísticas e Serviços:
Parque de estacionamento; Bar; Restaurante; Idade mínima de
entrada: 18;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Sala mista com mais de 200 modernas slot machines, com roleta
eletrónica da IGT, (primeira a ser instalada na Europa) e, ainda, o
emocionante Jogo Bancado, mesas de Black Jack e Poker!
Restaurante Bahia, situado no topo do edifício circular, com vista
panorâmica sobre o Funchal e espetáculos internacionais de

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

4/6

Quarta a Sábado!
Restaurante Rio situado à entrada do Casino da Madeira, com
esplanada e serviço de refeições ligeiras até de madrugada!
Palm Bar, situado dentro da sala de jogos, o local ideal para
usufruir de um saboroso cocktail numa atmosfera própria de
Casino com música ao vivo todas as sextas e sábados!
Copacabana a discoteca com o melhor ambiente noturno
madeirense, cheia de ritmos quentes que não o deixam parar de
dançar! Aberto às quartas-feiras (em período de férias escolares)
das 23h às 3h, sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado das
23h às 4h!
Forum Pestana, criado a pensar na necessidade de uma sala de
espetáculos versátil e de grande dimensão.
Centro de Congressos, divide-se em duas salas distintas, uma
em anfiteatro e outra de conferências.
Casino da Madeira, onde tudo acontece!

Porto e Norte
Chaves
Casino de Chaves
Morada: Lugar do ExtremoValdanta5400-001 Chaves
Telefone: +351 276 309 600 Fax: +351 276 309 604
E-mail: casinochaves@solverde Website:
http://www.solverde.pt
Caraterísticas e Serviços:
Necessária identificação pessoal; Parque de estacionamento;
Garagem; Restaurante; Idade mínima de entrada: 18;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Espinho
Casino Espinho - Solverde
Morada: Rua 19, nº 85

4501-858 Espinho

Telefone: +351 227 335 500 Fax: +351 227 313 193
E-mail: casinoespinho@solverde.pt Website:
http://www.solverde.pt
Horários:
De domingo a 5ª. feira: 15h00-03h00 6ª. feira, sábado e véspera
de feriado: 16h00-04h00;
Outras Informações:
Inesquecíveis momentos mágicos
Para além das áreas dedicadas ao espectáculo, o Casino Espinho
oferece salas equipadas com uma gama de jogos bastante
diversificada para uma animação nocturna duplamente mágica:
1000 Slot Machines, Banca Francesa, Roleta Francesa, Roleta
Americana, Blackjack, Punto e Banca, Poker Sintético, Poker sem
descarte, Máquina de Corrida de Cavalos e Bingo. ;
O Casino de Espinho é o espaço ideal para se jantar num
agradável ambiente festivo.
Diariamente, a música ao vivo e os famosos espectáculos
internacionais animam uma sala onde a cor, a dança, o brilho e o
encantamento fazem deslumbrar uma plateia que, enquanto
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janta, se deixa envolver por deliciosos sons e sabores em
divertida comodidade.
Serviço de restaurante e bar:
Restaurante Baccará - com espectáculo internacional diário, até
250 lugares;
Salão Atlântico -até 550 lugares; Bar Dominó - até 150 lugares.

Póvoa de Varzim
Casino da Póvoa
Morada: Edifício do Casino da Póvoa de Varzim4490-403
Póvoa de Varzim
Telefone: +351 252 690 888 Fax: +351 252 690 871
E-mail: reservas.cpovoa@estoril-sol.com Website:
http://www.casino-povoa.com
Horários:
Domingo a Quinta-feira: 15:00-03:00;
Sexta-feira, Sábado e véspera de feriados: 16:00-04:00.;
Caraterísticas e Serviços:
Necessária identificação pessoal; Parque de estacionamento;
Bar; Restaurante; Idade mínima de entrada: 18;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Bem-vindo àquele que é um dos principais palcos de emoções do
norte do país. Aqui, mesmo ao lado da cidade do Porto,
encontrará o entretenimento perfeito para uma noite mágica ou
para um simples convívio entre amigos. Entre, que o espetáculo
vai começar!
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