Alojamento
Centro de Portugal
Nazaré
Hotel A Cubata

Hotel da Nazaré

Hotelaria

Hotelaria / Hotel / ***

Morada: Av. da República, 6 2450-103 Nazaré

Morada: Largo Afonso Zuquete, 7

Telefone: +351 262 561 706 Fax: +351 262 561 700

Telefone: +351 262 569 030 Fax: +351 262 569 038

E-mail: heldersto@hotmail.com

E-mail: geral@hoteldanazare.com Website:
http://www.hoteldanazare.com

Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Sala de televisão vídeo; Sala de jogos; Número de camas:
42; Número de quartos: 21;
Serviços e equipamentos no quarto:
Telefone; Televisão;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito;

Hotel Magic
Hotelaria / Hotel / ***
Morada: Rua Mouzinho de Albuquerque, 582450-253
Nazaré
Telefone: +351 262 569 040

2450 - 139 Nazaré

Outras Informações:
Registo nº: 3848
Caraterísticas e Serviços:
Câmbios; Bar; Sala de televisão vídeo; Número de camas: 104;
Número de quartos: 52; Ar condicionado central;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Televisão;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;

E-mail: info@hotelmagic.pt Website:
http://www.hotelmagic.pt

Hotel Mar Bravo

Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 27; Número de quartos: 19;

Morada: Praça Sousa Oliveira, 71

Hotelaria / Hotel / ***
2450 - 159 Nazaré

Telefone: +351 262 569 160 Fax: +351 262 569 169
E-mail: info@marbravo.com Website:
http://www.marbravo.com

Hotel Maré
Hotelaria / Hotel / ***
Morada: Rua Mouzinho Albuquerque, 8 - 10 2450-255
Nazaré
Telefone: +351 262 550 180 Fax: +351 262 550 181
E-mail: geral@hotelmare.pt Website:
http://www.hotelmare.pt
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Baby Sitter; Bar; Sala de televisão vídeo;
Aceita animais de estimação; Número de camas: 86; Número de
quartos: 46;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Televisão;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;

Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Baby Sitter; Bar; Sala de televisão vídeo;
Aceita animais de estimação; Número de camas: 30; Número de
quartos: 16; Área reservada a não fumadores; Ar condicionado
central;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;

Hotel Miramar
Hotelaria / Hotel / ****
Morada: Rua Abel da Silva, 36 2450-060 Nazaré
Telefone: +351 262 550 000 Fax: +351 262 550 001

Na Nazaré, a vila mais típica de Portugal, em pleno centro e a
dois passos da praia, encontra-se o Hotel Maré.
Moderno e funcional hotel de 3 estrelas, com uma magnífica

E-mail: info@hotelmiramar.pt Website:
http://www.miramarnazarehotels.com
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
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localização, oferece aos seus hóspedes o conforto, qualidade e
profissionalismo qu se destaca pelo seu excelente ambiente
familiar tornendo-o na melhor escolha para lazer e negócios.

Hotel Miramar Sul
Hotelaria / Hotel / ****
Morada: Caminho Real

2450-060 Pederneira - Nazaré

Telefone: +351 262 590 000 Fax: +351 262 590 001
E-mail: info@hotelmiramarsul.pt Website:
http://www.miramarnazarehotels.com
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Restaurante; Sala de televisão vídeo; Número de camas:
124; Número de quartos: 62; Número de suites: 9; Acesso à
internet; Área reservada a não fumadores; Ar condicionado
central; Piscina; Piscina climatizada; Minigolfe;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Minibar; Quarto com aquecimento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalações para
deficientes; Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07h00 - 10h00 / 07h00 - 11h00;
Horário do room service: 24 h;

O Hotel Miramar Sul é um hotel de design com espaços amplos e
luminosos. A sua localização privilegiada permite aos seus
hóspedes desfrutar de um ambiente tranquilo, proporcionado
pela mancha verde do Pinhal de Leiria e pelo azul do mar a
perder de vista.
O hotel dispõe de 62 quartos, entre eles oito suites, uma suite
presidencial e uma nupcial; do restaurante Atlântico View e de
um bar panorâmico. Entre as facilidades disponíveis inclui-se
acesso gratuito à internet em todo o hotel, piscina interior
aquecida, piscina exterior, mini golfe e mesa de snooker.
Com uma vista deslumbrante sobre a Nazaré e o oceano
Atlântico, Senses Miramar Spa disponibilizará um vasto leque de
tratamentos de Spa, os quais poderão ser combinados e
potenciados pelos nossos tratamentos de talassoterapia.
Entre outros, Senses Miramar Spa oferecerá: massagens com
rituais de relaxamento; tratamentos de corpo e facial;
tratamentos de mãos e pés; manicure e pedicure; tratamentos
anti-envelhecimento e emagrecimento; piscina de relaxamento.
Os nossos hóspedes poderão desfrutar de experiências
verdadeiramente únicas, relaxando corpo e mente e
restabelecendo energias! Deixe-nos cuidar de si ao mais ínfimo
detalhe!

Hotel Ribamar
Hotelaria / Hotel / *
Morada: Rua Gomes Freire, 9

2450-222 Nazaré

Telefone: +351 262 551 158 Fax: +351 262 562 224
E-mail: ribamar.nazare@mail.telepac.pt
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Bar; Sala de televisão vídeo; Número de

Caraterísticas e Serviços:
Bar; Restaurante; Sala de televisão vídeo; Sala de jogos; Número
de camas: 57; Número de quartos: 35; Número de suites: 5;
Acesso à internet; Área reservada a não fumadores; Ar
condicionado central; Piscina; Sauna; Ginásio; Jacuzzi; Preço
Indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Minibar; Quarto com aquecimento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07h00 - 10h00; Horário do room
service: 24 h;

O Hotel Miramar é um hotel de charme com um ambiente
acolhedor, onde cada passo é uma descoberta sobre a história
da Nazaré. Situa-se a 700 metros da praia da Nazaré (10
minutos a pé) num local privilegiado com vista sobre o mar.
Esta estrutura hoteleira dispõe de 40 quartos, dos quais cinco
suites. O hotel alberga ainda o Mar Aberto Wine Bar Restaurante,
piscina panorâmica, área de lazer com snooker, TV, computador
com acesso à internet para hóspedes e o health-club com sauna,
banho turco e jacuzzi.
A partir de junho, entrará em funcionamento o nosso novo Spa,
permitindo aos hóspedes desfrutar de experiências únicas.
Com uma vista deslumbrante sobre a Nazaré e o oceano
Atlântico, Senses Miramar Spa disponibilizará um vasto leque de
tratamentos de Spa, os quais poderão ser combinados e
potenciados pelos nossos tratamentos de talassoterapia.
Entre outros, Senses Miramar Spa oferecerá: massagens com
rituais de relaxamento; tratamentos de corpo e facial;
tratamentos de mãos e pés; manicure e pedicure; tratamentos
anti-envelhecimento e emagrecimento; piscina de relaxamento.
Os nossos hóspedes poderão desfrutar de experiências
verdadeiramente únicas, relaxando corpo e mente e
restabelecendo energias! Deixe-nos cuidar de si ao mais ínfimo
detalhe!

Hotel Praia
Hotelaria / Hotel / ****
Morada: Av. Vieira Guimarães, 39

2450 - 110 Nazaré

Telefone: +351 262 561 423 Fax: +351 262 561 436
E-mail: hotel.praia@netvisao.pt
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Câmbios; Bar; Sala de televisão vídeo;
Número de camas: 156; Número de quartos: 68; Número de
suites: 8; Ar condicionado central; Número de apartamentos: 4
T1;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Minibar;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
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camas: 50; Número de quartos: 25;
Serviços e equipamentos no quarto:
Televisão;
Acessos:
Autocarro;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito;

Parque de Campismo e Caravanismo do Vale do
Paraíso
Parques de Campismo / Publico
Morada: E. N. 242 - 2450 - 138 NAZARÉ
Telefone: 262561800 Fax: 262561900
Caraterísticas e Serviços:
Instalação para caravanas; Instalacao para tendas; Solo arenoso;
Sombras naturais; Balneários; Chuveiros com agua quente; Lava
loiças; Tanques de roupa; Tábuas de passar a ferro; Carta de
Campista; Snack Bar; Restaurante; Bar; Sala de jogos;
Lavandaria; Ferros de engomar; Máquina de lavar roupa; Piscina;
Aluguer de tendas; Sombras artificiais; Campo polivalente; Solo
relvado; Câmbios;
Acessibilidade:
Sanitários para deficientes;
Vale Paraíso está situado no centro da maior reserva de
pinheiros bravos de Portugal, o pinhal de Leiria, junto ao mar.

Parque de Campismo do Valado/Orbitur
Parques de Campismo / Publico
Morada: EN 8, km 5 - Nazaré - Alcobaça 2450-148
Nazaré
Telefone: +351 262 561 111 Fax: +351 262 561 137
E-mail: valado@orbitur.pt Website: http://www.orbitur.pt
Outras Informações:
Registo nº: 3030;
Caraterísticas e Serviços:
Instalação para caravanas; Instalacao para tendas; Sombras
naturais; Balneários; Chuveiros com agua quente; Chuveiros com
agua fria; Lava loiças; Tanques de roupa; Court de ténis; Carta
de Campista; Restaurante; Bar; Ferros de engomar; Aluguer de
bungalows; Campo polivalente;
Parque a 2 km da Nazaré, situado no topo desta vila piscatória.
Parque com boas sombras devido à sua localização num belo
pinhal. Cerca de 350 ligações para eletricidade. 3 blocos
sanitários. Possui bungalows. Aconselhamos que assista a uma
exibição do rancho folclórico local, considerado como um dos
melhores de Portugal. Visite a capela de Nossa Senhora da
Nazaré erguida no cimo do promontório. O passeio no funicular é
muito apreciado. A praia é óptima para banhistas.

Quinta do Campo
Turismo de Habitação
Morada: Rua Carlos O'Neill, 20 - Apartado 48 - Nazaré

Com um clima atlântico temperado é local propício a agradáveis
férias, conjugando Natureza e praia.

Telefone: 262577135 Fax: 262577555

Extensos pinhais, lagoas, praias desertas, escarpas abruptas
encontram-se até 10 km do Vale Paraíso.

Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 20; Número de quartos: 10; Quartos duplos
com casa de banho: 10; Quartos na casa principal: 10; Court de
ténis; Piscina;
Única das dez Granjas Agrícolas implantadas nos Coutos de
Alcobaça pelos Monges de Cister durante a construção do
Mosteiro (sécs. XII e XIII) que subsiste, entre Alcobaça e Nazaré,
constitui hoje uma moderna e confortável unidade de Turismo de
Habitação e Animação Cultural.
Reconstruída no séc. XIX, dispõe de oito quartos duplos com
casa de banho privativa, aquecimento central, televisão a título
opcional, salas de estar e biblioteca com lareira, jardins e pátio,
jogos de sala, bar, self-service, copa e lavandaria.
Para uma estadia mais reservada e autónoma, dispõe de
diversos apartamentos T2, T1 e T0, com cozinha/bar
completamente equipada, TV, terraço, a possibilidade de
instalação de camas extra e acesso à utilização dos diversos
logradouros existentes no conjunto.
Instalações para animação cultural, com diversas possibilidades,
cujo preço varia em função da ocupação pretendida assim como
do programa.
Dispõe da antiga adega decorada com alfaias, salão de
congressos ou outras salas para participações menos numerosas
ou páteo relvado com toldo de sombra.

Permitem, durante todo o ano, longas caminhadas, pesca,
passeios a cavalo ou de bicicleta. Pode também praticar
canoagem, pára-pente, asa delta, escaladas.
Tudo no silêncio da natureza pura com os cheiros dos pinheiros e
da maresia.

E-mail: quintadocampo@mail.telepac.pt
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