Alojamento
Lisboa Região
Cascais
Aldeamento Turístico Vila Bicuda

Cascais City & Beach Hotel

Aldeamentos Turísticos / ****

Hotelaria / Hotel / ***

Morada: Rua dos Faisões 2750-689 Cascais

Morada: Av. Valbom, 14

Telefone: +351 214 860 200 Fax: +351 214 860 229

Telefone: +351 214 865 801 Fax: +351 214 865 805

E-mail: info@vilabicuda.com Website:
http://www.vilabicuda.com

E-mail: info@cascaiscbhotel.com Website:
http://www.cascaiscbhotel.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;

Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Câmbios; Bar; Sala de televisão vídeo;
Número de camas: 80; Número de quartos: 40; 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;

2750 - 508 Cascais

Estalagem Muchaxo Hotel
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
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.

Dream Guincho
Turismo no Espaço Rural / Casas de
Campo

Hotelaria / Hotel / ****
Morada: Praia do Guincho

2750 - 642 Cascais

Telefone: +351 21 487 02 21 Fax: +351 21 487 04 44
E-mail: info@muchaxo.com Website:
http://www.muchaxo.com
Outras Informações:
Registo nº: 3225
Caraterísticas e Serviços:
Câmbios; Bar; Sala de televisão vídeo; Número de camas: 48;
Número de quartos: 24; Ar condicionado central; Piscina; Lojas;
Sauna; Squash;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Minibar;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;

Fortaleza do Guincho Hotel
Hotelaria / Hotel / *****
Morada: Estrada do Guincho

2750 - 642 Cascais

Telefone: +351 214 870 491 Fax: +351 214 870 431
E-mail: reservations@guinchotel.pt Website:
http://www.guinchotel.pt
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Câmbios; Baby Sitter; Bar; Aceita animais
de estimação; Número de camas: 54; Número de quartos: 24;
Número de suites: 3; Ar condicionado central; Lojas;
Acessos:
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Morada: Rua do Alto do Arneiro 652755-150
AlcabidecheCascaisLisboa
Telefone: +351 935 554 343
E-mail: info@dreamguincho.pt Website:
http://www.dreamguincho.pt
Caraterísticas e Serviços:
Piscina; Número de camas: 16; Número de quartos: 8; Sala de
televisão vídeo; Ar condicionado central; Acesso à internet; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Restaurante; Ginásio; Bar;
Acessos:
Autocarro;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 9.00h-12.00h;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;

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 cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;

Localizado nas escarpas sobre a famosa praia do Guincho, a 30
minutos do Aeroporto de Lisboa, a 10 minutos do Cabo da Roca e
com cinco campos de golfe nas imediações, o Hotel Fortaleza do
Guincho é um retiro luxuoso e exclusivo, pertencendo à cadeia
Relais & Château. Submetida a uma profunda remodelação em
1998, esta fortaleza do séc. XVII tem 24 quartos e 3 júnior suites
que oferecem uma maravilhosa vista mar.

Grande Real Villa Itália Hotel & Spa
Hotelaria / Hotel / *****

Com o Guincho no coração, Cascais ao lado e Sintra à frente, o
Dream Guincho é um sítio único.
Feito de experiências e vivências.
Retratadas nos livros e imagens presentes em todos os espaços.
Com o mundo lá dentro.
Genuíno, verdadeiro, sereno.
Um lugar para ler o mar e a serra, para escutar o silêncio, para
tocar no céu e agarrar as
estrelas.
Um lugar igual aos diferentes, mágico e acolhedor.
Encontra o Dream Guincho entre o mar, a serra e as estrelas, no
meio do Parque Natural
Sintra Cascais e o seu ar cheio de oxigénio.
Um acordar sereno, um pequeno-almoço sublime, um bom livro
com um mergulho pelo
meio, um petisco, um passeio pela serra, um copo de vinho ao
entardecer … e aproveite!
Tudo isto, um pouco mais… e gozamos dias inesquecíveis.
Relaxa, respire, esteja!

Farol Hotel
Hotelaria / Hotel / *****
Morada: Av. Rei Humberto II de Itália, 7 2750-460
Cascais
Telefone: +351 214 823 490 Fax: +351 214 841 447

Morada: Rua Frei Nicolau de Oliveira, 100 2750-319
Cascais
Telefone: +351 210 966 000 Fax: +351 210 966 001
E-mail: joao.melchior@hoteisreal.com Website:
http://www.realhotelsgroup.com
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Baby Sitter; Bar; Restaurante; Sala de
televisão vídeo; Sala de jogos; Número de camas: 250; Número
de quartos: 102; Número de suites: 21; Acesso à internet; Área
reservada a não fumadores; Ar condicionado central; Piscina;
Lojas; Número de apartamentos : 1; Sauna; Ginásio; Piscina
climatizada; Cabeleireiro; Jacuzzi; Área reservada a fumadores;
Baby care; Preço Indicativo: $$$$ (>90€); SPA;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Garagem;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Minibar; Quarto com aquecimento; Quartos para
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalações para
deficientes; Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07h00-10h30; Horário do room
service: 24 h;

O Grande Real Villa Itália Hotel & Spa resulta da adaptação das
antigas residências do Rei Humberto II de Itália e representa
uma forte aposta do grupo Hotéis Real Portugal num produto de
elevada qualidade dirigido aos segmentos de Eventos,
Incentivos, Golfe, Lazer e Wellness.

Hotel Apartamento Clube do Lago

E-mail: farol@farol.com.pt Website:
http://www.farol.com.pt

Hotelaria / Hotel Apartamento / ****

Caraterísticas e Serviços:
Câmbios; Baby Sitter; Bar; Restaurante; Aceita animais de
estimação; Número de camas: 66; Número de quartos: 31;
Número de suites: 2; Acesso à internet; Ar condicionado central;
Piscina; Court de ténis; Área reservada a fumadores; Preço
Indicativo: $$$$ (>90€);

Telefone: +351 214 647 590

Morada: Avenida do Lago nº 42765-420 Cascais
E-mail: soljade@hoteldolago.com Website:
http://www.hotelclubedolago.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 136; Número de apartamentos: 59;
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Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Minibar; Quartos para fumadores;
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 - 11h00; Horário do room
service: 07h00 - 23h00;

Um arrojado projeto que cria a ponte perfeita entre os séculos
XIX e XXI, com design moderno e todo o conforto. Localizado de
frente para o Atlântico (180º), com a melhor vista Grande Lisboa,
mesmo junto à marina de Cascais.
Versátil e inovador o Farol Design Hotel ocupa um local
privilegiado em Cascais e conta com fantásticos outdoors, um
ótimo Restaurante com cozinha de assinatura em fusão
mediterrânica, um sushi lounge, Bar, esplanadas, áreas zen e
uma piscina de água salgada mesmo em cima do oceano!!!! O
local ideal para umas férias ou para o lançamento ou
apresentação de um produto ou serviço de uma empresa. A
relação harmoniosa entre espaço interior requintado de linhas
modernas e o enquadramento paisagístico são a tónica deste
hotel.
Os mais conceituados estilistas portugueses (Ana Salazar,
Augustus, Miguel Vieira, João Rolo, Tenente, Fatima Lopes,
Manuel Alves e José Manuel Gonçalves, etc.) e internacionais
estiveram envolvidos no processo de decoração de alguns
quartos....

Free Spirit House Cascais - Surf and Yoga Retreats
Alojamento Local
Morada: Rua de Cima 532750-582 Cascais
Telefone: +351 214 834 239
E-mail: rita.queiros@bluewin.ch Website:
http://www.freespirit-house.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 26; Número de quartos: 5; Piscina; Número
de quartos com casa de banho privativa: 2; Pequeno almoço;
Pagamentos:
Preço indicativo: $ (0€ - 30€);

Hotel Baía
Hotelaria / Hotel / ***
Morada: Av. Marginal 5754-509 Cascais
Telefone: +351 214 831 033 Fax: +351 214 831 095
E-mail: reservas@hotelbaia.com Website:
http://www.hotelbaia.com
Outras Informações:
Solarium, Wi-Fi (wireless), Salas de Conferência, Sala de
Reuniões, Sala de Banquetes
Registo nº: 9
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Bar; Restaurante; Sala de televisão vídeo;
Sala de jogos; Número de camas: 226; Número de quartos: 104;
Número de suites: 9; Acesso à internet; Área reservada a não
fumadores; Ar condicionado central; Lojas; Piscina climatizada;
Área reservada a fumadores;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Quarto com
aquecimento; Quartos para fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalações para
deficientes; Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07h30-10h00; Horário do room
service: 24h;

Situado no centro de Cascais na magnífica região da Costa do
Estoril a 30 km de Lisboa e alvo de sucessivas remodelações, o
Hotel Baía dispõe de 113 quartos totalmente equipados. A
maioria dos quartos tem varanda privativa com vista para o mar
e os restantes com vista para a Vila de Cascais e Serra de Sintra.
Possui igualmente piscina coberta e aquecida, com serviço de
bar e snacks no 5º andar onde se desfruta uma esplendorosa
vista panorâmica sobre a Baía de Cascais. Dispõe de Salas de
reuniões com acesso Internet (wireless), salas de banquetes até
300 pessoas, parque de estacionamento privativo e o nosso
reputado restaurante Baía Grill. Próximo dos Campos de Golfe e
do Estoril Bureau, o Hotel Baía oferece um ambiente acolhedor a
todos os que o visitam.

Hotel Estoril 7
Apartamentos Turísticos / ***

Hotel Albatroz

Morada: Estrada Nacional nº. 9 2645-543 Alcabideche

Hotelaria / Hotel / *****
Morada: Rua Frederico Arouca, 100 2750-353 CASCAIS
Telefone: 214 847 380 Fax: 214 844 827
E-mail: albatroz@albatrozhotels.com Website:
http://www.albatrozhotels.com
Outras Informações:
7 Salas de reunião; Business Centre
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Câmbios; Baby Sitter; Bar; Sala de
televisão vídeo; Sala de jogos; Aceita animais de estimação;
Número de camas: 78; Número de quartos: 43; Número de
suites: 10; Ar condicionado central; Piscina; Lojas; Jacuzzi;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;

Telefone: 21 460 82 00 Fax: 21 460 82 10
E-mail: estoril7hotel@mail.telepac Website:
http://www.hotel-estoril7.pt
Caraterísticas e Serviços:
Câmbios; Bar; Número de apartamentos: T0-64 / T1-7; Sala de
jogos; Acesso a internet; Restaurante;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Garagem;
Serviços e equipamentos no quarto:
Acesso Internet; Telefone; Televisão; Secador de cabelo; Ar
condicionado; Quarto com aquecimento; Quartos para
fumadores;
Pagamentos:
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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 cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;

Erigido sobre o mar, o Hotel Albatroz, revela-se um recanto de
verdadeiro luxo e elegância. Neste local envolvido pelo cheiro a
maresia e brindado com os sons vindos do oceano, tudo foi
pensado e idealizado ao mais pequeno detalhe. Aqui a magia
encanta e surpreende os visitantes mais exigentes.

Hotel Apartamento Vila Galé Cascais
Hotelaria / Hotel Apartamento / ****
Morada: Rua Frei Nicolau de Oliveira, 80Parque da
Gandarinha 2750-641 Cascais
Telefone: +351 214 826 000 Fax: +351 214 837 319
E-mail: cascais@vilagale.pt 7
cascais.reservas@vilagale.com Website:
http://www.vilagale.com
Outras Informações:
O hotel Vila Galé Cascais tem o espaço ideal para os seus
encontros de negócios. A pensar em si e na sua empresa, dispõe
de salas para reuniões, congressos ou ações de teambuilding,
mas também adaptáveis a outros eventos. Temos as soluções
certas para proporcionar momentos memoráveis.
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Restaurante; Número de camas: 453; Número de quartos:
233; Número de suites: 70; Acesso à internet; Área reservada a
não fumadores; Piscina; Sauna; Área reservada a fumadores;
Preço Indicativo: $$$$ (>90€);
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Minibar; Quartos para fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07h00 - 10h30; Horário do room
service: 00h00-24h00 (menu reduzido);

O hotel Vila Galé Cascais está situado sobre o mar e a escassos
metros da famosa Boca do Inferno, da Marina de Cascais e do
centro histórico da vila.
Totalmente renovado em 2009, este hotel em Cascais tem 233
quartos e suítes, todos amplos e muitos a beneficiar de uma
vista arrebatadora sobre o Oceano Atlântico. Mas também um
restaurante com estação de show cooking, dois bares, salas de
eventos com luz natural, Clube de Saúde onde pode desfrutar de
massagens e tratamentos estéticos e wi-fi gratuito em todas as
zonas.
No exterior deste hotel em Cascais, aproveite os jardins, a
piscina e, para os mais novos, o parque infantil.
A localização central do hotel Vila Galé Cascais desafia ainda a
um passeio pelo centro histórico, passando pela Rua Direita, a

Aceita Travellers Cheques; Aceita cartões de crédito; Preço
indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07h00-10h00;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalacoes para
deficientes;
Estoril 7 é uma nova unidade Hoteleira localizada nos arredores
de Cascais, aproximadamente a 4 Km do centro e a 20 Km de
Lisboa. Possui 71 quartos e suites, equipados com WC, AC,
janelas com vidros duplos e TV por satélite.
Tem ainda à disposição dos seus clientes, bar, restaurante e um
parque privativo.
Situado em frente ao Cascais Shopping e rodeado de campos de
golf, perto do Autódromo e do Casino do Estoril.

Hotel Praia Mar
Hotelaria / Hotel / ****
Morada: Rua do Gurué, 16

2775-581 Carcavelos

Telefone: +351 21 799 19 30
E-mail: headoffice@almeidahotels.com Website:
http://www.almeidahotels.com
Outras Informações:
Acesso à praia de Carcavelos.
Registo nº: 563
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Baby Sitter; Bar; Restaurante; Sala de
televisão vídeo; Sala de jogos; Número de camas: 308; Número
de quartos: 153; Número de suites : 1; Acesso à internet; Área
reservada a não fumadores; Ar condicionado central; Piscina;
Baby care; Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; 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: 07h30 - 10h15; Horário do room
service: 09h00 - 00h00;

Em Lisboa e à beira mar… Entre Lisboa e Cascais, e frente à
maior praia da Costa do Estoril, um hotel contemporâneo na
melhor linha do moderno design europeu privilegiando o
conforto e a tranquilidade, que proporciona a localização e o
ambiente ideais para uma estadia de lazer, repouso ou trabalho.
O seu restaurante panorâmico “Rosa dos Ventos”, com vistas
excecionais para o Atlântico e toda a Costa de Lisboa, propõe-lhe
a melhor gastronomia tradicional portuguesa e especialidades da
cozinha internacional, a par de magníficas soluções para a
realização dos mais diversos banquetes. Condições únicas para a
realização de reuniões e outros eventos socio-profissionais,
dadas a sua excelente localização, a facilidade de acessos, a
qualidade e dimensão das instalações, assim como o detalhe dos
serviços oferecidos. Piscina exterior com 240m2 de espelho de
água, acesso fácil e rápido à magnífica Praia de Carcavelos,
jardim e estacionamento.
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principal artéria comercial da pitoresca localidade. Aconselhável
a quem fica neste hotel em Cascais é também uma visita à Casa
das Histórias de Paula Rêgo, desenhada pelo conceituado
arquiteto português Eduardo Souto Moura, uma caminhada pela
marina ou uma ida à Boca do Inferno, ideal para tirar fotografias
que vai querer mostrar à família e aos amigos. A praia do
Guincho também é a não perder. E os adeptos de desportos
terão bastante com que se ocupar já que nas proximidades do
hotel Vila Galé Cascais é possível jogar golfe ou fazer surf,
bodyboard e kitesurf.

Hotel Riviera Carcavelos
Hotelaria / Hotel / ****
Morada: Rua Bartolomeu Dias - Bairro Junqueiro 2775 551 Carcavelos
Telefone: +351 214 586 600 Fax: +351 214 586 619
E-mail: reservas@rivierahotel.pt Website:
http://www.rivierahotel.pt
Outras Informações:
€60,00 - €200,00

Hotel Cascais Miragem Health & Spa
Hotelaria / Hotel / *****
Morada: Avenida Marginal, nº. 8554 2754-536 Monte
do Estoril
Telefone: +351 210 060 600 Fax: +351 210 060 601
E-mail: geral@cascaismirage.com Website:
http://www.cascaismirage.com
Outras Informações:
Novo Zensations Spa disponivel para o relaxamento dos nossos
hóspedes.

Caraterísticas e Serviços:
Câmbios; Baby Sitter; Bar; Restaurante; Sala de televisão vídeo;
Sala de jogos; Número de camas: 381; Número de quartos: 181;
Número de suites: 11; Acesso à internet; Área reservada a não
fumadores; Ar condicionado central; Piscina; Lojas; Sauna;
Ginásio; Piscina climatizada; Cabeleireiro; Jacuzzi; Área
reservada a fumadores; Preço Indicativo: $$$$ (>90€); SPA;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Minibar; Quarto com aquecimento; Quartos para
fumadores;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários; Garagem;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalações para
deficientes; Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 06h30 - 11h00; Horário do room
service: 24 h;

Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Câmbios; Baby Sitter; Bar; Restaurante;
Sala de televisão vídeo; Número de camas: 260; Número de
quartos: 115; Número de suites: 15; Acesso à internet; Ar
condicionado central; Piscina; Lojas; Court de ténis; Sauna;
Ginásio; Piscina climatizada; Cabeleireiro; Jacuzzi; SPA;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Garagem;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Minibar;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalações para
deficientes; Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07h00-10h30; Horário do room
service: 24 h;

Localizado em Carcavelos, na Costa do Estoril, entre Lisboa e
Cascais e a “dois passos” da Serra de Sintra, dos parques
empresariais de Oeiras e dos melhores campos de golfe da
região, o Hotel Riviera é um moderno hotel de 4 estrelas que
reúne todas as comodidades para uma estadia em lazer ou em
negócios.
Ideal para umas férias retemperadoras pela sua proximidade da
praia ou para a realização de uma conferência pelas suas salas
dotadas da mais moderna tecnologia.

Martinhal Cascais Villas
Apartamentos Turísticos / *****
Morada: Lote CC - Quinta da Marinha2750-715 Cascais
Telefone: +351 211 149 900

O Hotel Cascais Miragem, de cinco estrelas, localizado na Costa
de Estoril em frente ao Oceano encontra-se a 25 minutos do
aeroporto internacional de Lisboa, uma das capitais europeias
onde a história e a cultura de outros tempos convivem
harmoniosamente com uma arquitectura contemporânea.
O hotel tem 11 suites, sendo uma delas suite Presidencial. Os 2
Restaurantes e 2 Bares têm as melhores vistas sobre o Oceano e
a Costa de Lisboa. O efeito “infinity edge” da piscina provoca a
deslumbrante sensação de mergulhar num Oceano infinito.
Existem 7 salas de tratamento incluindo uma Suite Oceânica e
uma área de relaxamento com vista para o mar. Localizado no
piso da Galeria, o Day Spa Zensations oferece-lhe a ultima
geração de tratamentos, produtos de estética e saúde de
Aromatherapy Associates.
O mais moderno ginásio com uma área de 3000m2 tem
equipamento cardiovascular e de musculação, vários estúdios
com aulas, piscina aquecida, jacuzzi, sauna, banho turco e um

E-mail: info@martinhal.com Website: https://www.martin
hal.com/cascais/en/listing/accommodation/villas/
Caraterísticas e Serviços:
Piscina; Número de camas: 48; Número de apartamentos: 12;

Parque de Campismo do Guincho/Orbitur
Parques de Campismo / Publico
Morada: E. N. 247 - Lugar da Areia - Guincho 2750-053
Cascais
Telefone: +351 21 487 04 50 Fax: +351 21 487 21 67
E-mail: guincho@orbitur.pt Website:
http://www.orbitur.pt
Outras Informações:
Registo nº: 3024;
Caraterísticas e Serviços:
Instalação para caravanas; Instalacao para tendas; Solo arenoso;
Sombras naturais; Balneários; Chuveiros com agua quente;
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serviço de “personal trainers” para os mais exigentes.
O Hotel Cascais Miragem dispõe de 18 salas de reuniões e 2
salas de banquetes com capacidades até 800 pessoas em
cocktail e 650 em reunião.

Hotel Eurostars Cascais
Hotelaria / Hotel / ****
Morada: Avenida da República, n.º 35 e 35-A2750-475
CASCAIS
Telefone: +351 214 814 600 Fax: +351 214 834 335
E-mail: info@eurostarscascais.com Website:
http://www.eurostarscascais.com
Acessos:
Parque de estacionamento; Garagem;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Número de camas: 202; Número de quartos: 94; Número de
suites: 7; Piscina; Ginásio; Jardim;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Lugares de
estacionamento reservados;

Hotel Quinta da Marinha
Hotelaria / Hotel / *****
Morada: Rua das Palmeiras - Quinta da Marinha
2750-005 Cascais
Telefone: +351 214 860 100 Fax: +351 214 869 482
E-mail: sales@quintadamarinha.com Website:
http://www.quintadamarinha.com
Outras Informações:
Villas - Cama Extra para crianças gratuita até aos 12 anos. Para
adultos 90€ (T1 - 1 cama; T2 - 2 camas).
Registo nº: 370
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Câmbios; Baby Sitter; Bar; Restaurante;
Sala de televisão vídeo; Número de camas: 396; Número de
quartos: 188; Número de suites: 10; Acesso à internet; Piscina;
Lojas; Court de ténis; Sauna; Ginásio; Piscina climatizada; Preço
Indicativo: $$$$ (>90€); SPA;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Garagem;
Serviços e equipamentos no quarto:
Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo; Acesso Internet;
Minibar; Quarto com aquecimento; Quartos para fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalações para
deficientes; Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07h00 - 10h30; Horário do room
service: 24 h;

Chuveiros com agua fria; Lava loiças; Tanques de roupa; Tábuas
de passar a ferro; Court de ténis; Snack Bar; Restaurante; Bar;
Ferros de engomar; Máquina de lavar roupa; Supermercado;
Aluguer de bungalows; Aluguer de caravanas; Câmbios;
Acessibilidade:
Sanitários para deficientes;
Parque com localização conveniente, quer para visitar Lisboa,
quer para usufruir de praia. De salientar a nova A5, a autoestrada para Lisboa (30 km). Este parque resulta atraente, pois
encontra-se no meio de baixos pinheiros e por detrás das dunas
do Guincho. O parque possui bungalows.
A praia possui um extenso areal e é por vezes muito ventosa, o
que a torna ideal para a prática de windsurf.

Pestana Cascais Aparthotel
Hotelaria / Hotel Apartamento / ****
Morada: Av. Manuel Júlio Carvalho e Costa, 115
2754-518 Cascais
Telefone: 214825900 Fax: 214825977
E-mail: pestana.cascais@pestana.com Website:
http://www.pestana.com
Outras Informações:
Sala de festas, jaccuzi, piscina aquecida Jardim, golfe, barcos e
voley.
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Câmbios; Baby Sitter; Bar; Restaurante;
Sala de televisão vídeo; Número de camas: 298; Acesso à
internet; Ar condicionado central; Piscina; Número de
apartamentos: 142 T0; 7 T1; Court de ténis; Sauna; Ginásio;
Piscina climatizada;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;

Construido em estilo moderno, e totalmente remodeladodesde
Maio 2003, o Pestana Cascais está situado na Costa do Estoril na
extremidade do oceano Atlântico a espreitar para as montanhas
de Sintra, próximo de Cascais e a trinta minutos do centro
histórico de Lisboa. Uma área turística e residencial, por
excelência, a Costa do Estoril é palco de inúmeros eventos
internacionais desde o golfe, percursos equestres e competições
motorizadas, que projectam o país no exterior.

Saboia Estoril Hotel
Hotelaria / Hotel / ***
Morada: Rua Belmonte N.º 12765-398 Estoril, Cascais
Telefone: +351 21 468 02 02 Fax: +351 21 468 11 17
E-mail: hotelsaboia@saboiaestorilhotel.com Website:
http://www.saboiaestorilhotel.com

O Hotel foi sujeito a uma extensa renovação e reabriu a 1 de
Fevereiro de 2007 com um moderno e sofisticado design.
Como resultado deste investimento, o Hotel fez um upgrade para
5 *.
A mudança envolveu a redecoração completa dos 198 quartos e
áreas públicas, a nível de alcatifas, iluminação, cortinas e
cobertura de paredes. Madeira wengé foi utilizada
extensivamente e os tons decorativos são predominantemente

Horários:
24h; Horário do pequeno almoço: 7h30 - 10h30;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviço de Transfer;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Sala de televisão vídeo; Número de camas: 94; Número de
quartos: 48; Acesso à internet; Área reservada a não fumadores;
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quentes e escuros. A nova área exterior em madeira proporciona
uma paisagem excelente sobre os lagos, piscina e o campo de
18 buracos.
Os quartos de Hotel foram « upgraded » com ecrans de LCD e
Video On Demand (disponivel a partir de Maio), Wi-Fi e uma nova
linha de amenities L´Occitane.
Também um novo Restaurante no Hotel abriu, Rocca, com uma
carta gourmet portuguesa, só para jantares e um novo Health
Club.
Procedemos também a um « rebranding », apresentando uma
nova imagem e novo logotipo.

Piscina; Ginásio; Preço Indicativo: $$$$ (>90€); Gay Friendly;
Smokefree;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Minibar; Quarto com aquecimento;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Tarifas “All inclusive”;
Acessibilidade:
Lugares de estacionamento reservados; Percurso acessível até à
entrada: Total; Entrada acessível: Total; Área de receção
adaptada a pessoas com necessidades especiais; Circulação
acessível no espaço interior: Total; Acessibilidade a
áreas/serviços: Salas de reunião, Bar, Esplanada, Piscina,
Ginásio; Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Hotel São Mamede
Hotelaria / Hotel / **
Morada: Av. Marginal, 71052765-607 Estoril
Telefone: +351 214 659 110 Fax: +351 214 671 418
E-mail: comercial@hotelsmamede.com Website:
http://www.hotelsmamede.com
Caraterísticas e Serviços:
Câmbios; Baby Sitter; Bar; Sala de televisão vídeo; Número de
camas: 86; Número de quartos: 41; Número de suites: 2; Acesso
à internet; Área reservada a não fumadores; Ar condicionado
central;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Televisão; Secador de cabelo; Acesso
Internet; Quarto com aquecimento; Quartos para fumadores;
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;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 8:00 - 10:30;

O Hotel São Mamede** está localizado no centro do Estoril,
apenas a 5 minutos a pé do Casino do e do Centro de
Congressos e a 2 minutos a pé das mais belas praias da Costa do
Estoril. A estação de comboios/autocarros fica mesmo ao lado do
Hotel. Próximo ao hotel, existem vários campos de golfe,
incluindo o Golf do Estoril, situado a 2km.
Repletos de luz natural, os quartos do Hotel São Mamede** estão
equipados com ar condicionado e janelas de vidros duplos.
Alguns dos quartos apresentam vistas para o Oceano Atlântico.
Todos os quartos incluem televisões de ecrã plano, com uma
grande variedade de canais á cabo e casas de banho privativas
com secador de cabelo, banheira e chuveiro.
Os hóspedes também poderão usufruir de acesso Wi-Fi gratuito
em todo o hotel e de agradáveis momentos em no bar do átrio,
onde são servidas bebidas e até alguns snacks.
No buffet de pequeno-almoço poderá saborear diariamente pão
e croissants acabados de assar, dentro de outras opções.
Próximo ao hotel se apresentam uma variedade de restaurantes
e bares.
O Hotel São Mamede encontra-se aberto 24 horas, durante todo
ano e está apenas a 28 km do Aeroporto Internacional de Lisboa.
Existe estacionamento público gratuito próximo ao hotel, sem
possibilidade de reserva.

The Oitavos Hotel
Hotelaria / Hotel / *****
Morada: Rua de Oitavos, Quinta da Marinha 2750-374
Cascais
Telefone: +351 21 486 00 20 Fax: +351 21 043 59 39
E-mail: info@theoitavos.com Website:
http://www.theoitavos.com
Caraterísticas e Serviços:
Câmbios; Baby Sitter; Bar; Restaurante; Sala de televisão vídeo;
Sala de jogos; Aceita animais de estimação; Número de camas:
288; Número de quartos: 130; Número de suites: 14; Acesso à
internet; Área reservada a não fumadores; Ar condicionado
central; Piscina; Lojas; Sauna; Ginásio; Piscina climatizada;
Jacuzzi; Área reservada a fumadores; Baby care; Preço
Indicativo: $$$$ (>90€); SPA;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Garagem;
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; Aceita Travellers Cheques;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 06h00 - 11h00; Horário do room
service: 24 h;

The Oitavos é o exclusivo Hotel de 5 estrelas que completa e
valoriza a oferta da Quinta da Marinha Original, consolidando-a
como destino turístico de qual idade excecional . A sua posição
privilegiada na Costa do Estoril , em pleno eixo Estoril-CascaisSintra, oferece-nos uma janela aberta sobre o Atlântico, a
escassos 30 minutos de Lisboa. As instalações compreendem um
moderno e bem equipado Centro de Conferências com
capacidade para grupos até 300 pessoas, um Spa com 10 salas
para tratamentos, uma piscina interior de água salgada
aquecida, espaços exteriores de elevada qual idade e várias
zonas de restauração, incluindo três restaurantes, um dos quais
gourmet , vários bares e uma sala de chá. Partilhando este
mesmo cenário grandioso encontramos ainda o campo de golfe
Oitavos Dunes, concebido por Arthur Hills, cuja arquitetura
paisagística foi orientada para a preservação do delicado
ecossistema das dunas em que se apoia. Testemunho desse
cuidado e da intrínseca qualidade natural, o Oitavos Dunes
tornou-se o primeiro campo de golfe da Europa e o segundo do
mundo, a obter o estatuto de Gold Signature Sanctuary, o
certificado de qualidade atribuído em reconhecimento do mais
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Outros Serviços: lavandaria, Rent-a-Car e tours disponíveis na
receção.

alto nível de preservação da natureza. O The Oitavos revela-se
assim, local de eleição para inesquecíveis viagens de lazer,
jantares, eventos sociais e reuniões de negócios ou de
incentivos.

Martinhal Lisbon Cascais Family Hotel
Hotelaria / Hotel / *****
Morada: Quinta da Marinha - Rua do Clube
Cascais
Telefone: +351 21 1 149 900

2750 -715

E-mail: info@martinhal.com Website:
https://www.martinhal.com
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Baby Sitter; Bar; Restaurante; Sala de
televisão vídeo; Número de camas: 144; Número de quartos: 68;
Número de suites: 4; Acesso à internet; Área reservada a não
fumadores; Ar condicionado central; Piscina; Lojas; Ginásio;
Piscina climatizada; Jacuzzi; Baby care; Preço Indicativo: $$$$
(>90€); SPA;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Garagem; Metro;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Minibar;
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 - 10h30; Horário do room
service: 24 h;

Pergola House B&B Cascais Portugal
Turismo de Habitação
Morada: Avenida de Valbom, 13

2750-508 Cascais

Telefone: +351 214 840 040 Fax: +351 214 834 791
E-mail: pergolahouse@netc.pt Website:
http://www.pergolahouse.pt
Outras Informações:
Fechada de 01 de Dezembro a 01 de Março.

Caraterísticas e Serviços:
Acesso à internet; Aquecimento central; Sala de televisão vídeo;
Número de camas: 14; Número de quartos: 10; Quartos duplos
com casa de banho: 8; Quartos individuais sem casa de banho:
2; Quartos na casa principal: 10; Ar condicionado central;
Serviços e equipamentos no quarto:
Secador de cabelo; Quarto com aquecimento; Ar condicionado
no quarto; Telefone;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques; Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 08h00-10h00;

Casa da Pergola, uma mansão de estilo mediterrâneo, com os
seus elegantes interiores onde se destaca a escadaria de
mármore branco e corrimão em ferro forjado. Os 10 confortáveis
quartos distribuem-se por dois andares, decorados com obras de
artes da família onde em cada canto, se pode destacar o bom
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gosto com que esta casa privada foi adaptada a um turismo de
habitação.
Esta excelente casa sempre pertenceu à mesma família há mais
de um século. A sua bonita fachada no estilo “ Raul Lino” com
azulejos antigos pintados à mão ,e, o seu jardim sempre florido
tem sido o prazer de fotógrafos amadores e profissionais.

Pousada Cascais - Cidadela Historic Hotel & Art
District
Hotelaria / Pousada
Morada: Cidadela de Cascais, Avenida D. Carlos I
2750-310 Cascais
Telefone: +351 214 814 300 Fax: +351 214 820 515
E-mail: guest@pousadas.pt Website:
http://www.pestana.pt
Outras Informações:
Free Internet
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Baby Sitter; Bar; Restaurante; Sala de
televisão vídeo; Número de camas: 252; Número de quartos:
108; Número de suites: 18; Acesso à internet; Área reservada a
não fumadores; Ar condicionado central; Piscina; Lojas; Sauna;
Ginásio; Piscina climatizada; Jacuzzi; Preço Indicativo: $$$$
(>90€); SPA;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Minibar; Quarto com aquecimento;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;
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: 07h - 10h30; Horário do room
service: 24h;

Eleita pela conceituada Condé Nast Traveller como ‘Hot Property’
e destacada no NY Times e no Wall Street Journal, a Pousada de
Cascais, Cidadela Historic Hotel & Art District é um hotel de luxo
inserido na histórica Fortaleza da Cidadela no centro de Cascais,
originalmente construída no século XVI. É um lugar único onde o
antigo encontra o moderno, e alguns dos quartos estão
localizados no antigo quartel, o que torna cada espaço uma
experiência diferente, enquanto outros, mais modernos,
desfrutam de vistas magníficas para o mar ou sobre os enormes
espaços do pátio interior.
A Pousada de Cascais - Cidadela Historic Hotel & Art District, está
integrada num complexo com uma diversificada oferta de
restaurantes, bares, piscina coberta, centro de bem-estar, várias
salas de reuniões e eventos e passou a incluir, desde Março
2014, um Art District, tornando-a no primeiro hotel da Europa
com um projecto desta natureza. Na Pousada todos os quartos
têm ar condicionado, Tv LCD, internet Wi-Fi, cofre, roupões de
banho e muitas outras comodidades.
A Pousada de Cascais encontra-se a uma curta distância do
centro de Cascais, das praias, parques, museus e centros
comerciais.

Senhora da Guia, Cascais Boutique Hotel
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Hotelaria
Morada: Av. Nossa Senhora do Cabo 2750 - 642 Cascais
Telefone: +351 21 486 92 39 Fax: +351 21 486 92 27
E-mail: senhora.da.guia@mail.telepac.pt Website:
http://www.senhoradaguia.com
Caraterísticas e Serviços:
Câmbios; Bar; Número de camas: 84; Número de quartos: 42;
Número de suites: 3; Piscina;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Minibar;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;

A 30 minutos do aeroporto de Lisboa, entre o mar e o campo de
Golf, a Senhora da Guia, dispõe de 43 quartos, sendo 2 Suites
Juniort, 1 Suite e 40 quartos, todos com casa de banho completa,
com secador e equipadas com telefone direto, ar condicionado,
TV satélite, mini-bar e cofre individual.

Estoril
Amazónia Estoril Hotel

Estoril Eden Hotel Apartamentos Hotel

Hotelaria / Hotel / ****

Hotelaria / Hotel Apartamento / ****

Morada: Rua Engenheiro Álvaro Pedro de Sousa, 175
2765-191 Estoril
Telefone: +351 21 468 04 24 Fax: +351 21 467 08 59

Morada: Av. de Sabóia, nº. 209 - Monte Estoril 2769 502 Estoril
Telefone: +351 214 667 600 Fax: +351 214 667 601

E-mail: recestoril@amazoniahoteis.com Website:
http://www.amazoniahoteis.com

E-mail: geral@hotelestorileden.pt Website:
http://www.hotelestorileden.pt

Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Câmbios; Baby Sitter; Bar; Restaurante;
Sala de televisão vídeo; Aceita animais de estimação; Número de
camas: 62; Número de quartos: 32; Número de suites: 2; Acesso
à internet; Ar condicionado central; Piscina; Piscina climatizada;
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Minibar; Quarto com aquecimento; Quartos para
fumadores;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 7h30 - 10h30; Horário do room
service: 24 h;

Outras Informações:
Preços especiais para Golf e Ténis / condições especiais para a
realização de reuniões, conferências e congressos.

Junto ao Casino, o Amazónia Lennox Estoril, cujo ambiente
íntimo e relaxante é apenas superado pelo conforto que os 32
quartos e suites proporcionam. A arquitetura e decoração
contribuem para que se sinta num verdadeiro Country Club onde
a atmosfera é essencialmente de Golf.
Destacamos a particularidade de todos os quartos terem o nome
de um famoso campo de Golf e estarem equipados com ar
condicionado, TV satélite, telefone direto, música, cofre e minibar.
Para que a sua estada seja agradável, outros serviços
completam a oferta, como o pequeno-almoço buffet americano,
a piscina com bar de apoio, o restaurante, o bar, o salão de TV e
vídeo, a sala de reuniões, o estacionamento privativo, bem como
um maravilhoso jardim.

Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Câmbios; Baby Sitter; Bar; Restaurante;
Sala de televisão vídeo; Número de camas: 324; Acesso à
internet; Área reservada a não fumadores; Ar condicionado
central; Piscina; Número de apartamentos: 162; Sauna; Ginásio;
Piscina climatizada; Jacuzzi; Área reservada a fumadores; Baby
care; Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€); SPA;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Garagem;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Quarto com aquecimento; Quartos para
fumadores;
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: 07h30 - 10h00;

Unidade de 4*, localizada em frente ao mar entre o Estoril e
Cascais, bar e restaurante panorâmicos, piscinas interior
aquecida e exterior, health club com sauna e massagem, Fitness
Center. Bar de apoio às piscinas. Discoteca para grupos. Salas de
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reunião e syndicate rooms.

Hotel Alvorada
Hotelaria / Hotel / ***
Morada: Rua de Lisboa, 3 2765-240 Estoril
Telefone: +351 214 649 860 Fax: +351 214 687 250
E-mail: rafik@hotelalvorada.com Website:
http://www.hotelalvorada.com
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Câmbios; Bar; Sala de televisão vídeo;
Número de camas: 93; Número de quartos: 51; Ar condicionado
central;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Televisão; Secador de cabelo; Acesso
Internet;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;

O Hotel Alvorada surge com uma nova imagem na entrada de
2006, fruto de uma profunda renovação, posicionando-se
claramente nas melhores referências da qualidade hoteleira na
Costa do Estoril, zona turística de prestígio reconhecido.
Com uma excelente localização, no centro do Estoril, frente ao
Casino, a escassos metros do Centro de Congressos, da praia e
do comboio, conta também com rápidos acessos a Lisboa e ás
ligações com a Al-Porto (Norte)e A2-Algarve(Sul).
O clima ameno e toda a área envolvente, com a beleza das
paisagens e o encanto da tão próxima Sintra (Património da
Humanidade), os desportos, os espectáculos e animação
cosmopolita do Estoril, permitem uma estada tranquila, onde
num ambiente acolhedor encontrará um serviço cortês e
personalizado. A sua situação recomenda-o para agradáveis
estadias longe da agitação dos centros urbanos, para quadros de
empresas, reuniões e grupos de pequena/média dimensão, finsde-semana relaxantes e para os turistas em geral de visita á
Costa do Estoril.^
A n/ Unidade Hoteleira tem uma capacidade de 51 quartos, entre
singles, duplos standard, duplos superiores e triplos, estando
equipados com casa de banho privativa com secador de cabelo,
TV Cabo, ar condicionado auto-controlável, sistema PT Wi-Fipara
ligação á Internet sem-fios e telefone directo à rede.
O Hotel dispõe ainda de uma Sala onde é servido o 'buffet' do
pequeno almoço, do elegante "Cais do Estoril Bar', equipado com
SporTV e a 'Sala Tamariz', com luz natural e com capacidade
para cerca de 30 pessoas, destinada a reuniões ou conferências.

Hotel da Baixa
Hotelaria / Hotel / ****
Morada: Rua da Prata, nº 2311100-417 Lisboa
Telefone: +351 210 127 450
E-mail: geral@hoteldabaixa.com Website:
http://www.hoteldabaixa.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 125; Número de quartos: 66;

Hotel Apartamento Clube do Lago
Hotelaria / Hotel Apartamento / ****
Morada: Av. do Lago, 4

2765 - 420 Estoril

Telefone: +351 21 464 75 90 Fax: +351 21 464 75 99
E-mail: reservas@hotelclubedolago.com Website:
http://www.hotelclubedolago.com
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Garagem;
Caraterísticas e Serviços:
Baby Sitter; Bar; Restaurante; Sala de televisão vídeo; Número
de camas: 136; Acesso à internet; Área reservada a não
fumadores; Ar condicionado central; Piscina; Lojas; Número de
apartamentos: 59; Court de ténis; Sauna; Ginásio; Piscina
climatizada; Cabeleireiro; Jacuzzi; Preço Indicativo: $$$ (60€ 90€); SPA;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07h30 - 10h00; Horário do room
service: 07h30 - 10h00;

Hotel Apartamento Clube do Lago - O serviço de um Hotel.
A privacidade de uma residência.
Tão perto do mar...

Hotel Inglaterra
Hotelaria / Hotel / ****
Morada: Rua do Porto, 1

2765-271 Estoril

Telefone: +351 21 468 44 61 Fax: +351 21 468 21 08
E-mail: geral@hotelinglaterra.com.pt Website:
http://www.hotelinglaterra.com.pt
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Câmbios; Bar; Número de camas: 134;
Número de quartos: 58; Número de suites: 11; Ar condicionado
central; Piscina;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Minibar;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;

Hotel Londres
Hotelaria / Hotel / ***
Morada: Av. Fausto de Figueiredo, 279 2765 - 412 Estoril

Hotel Lido

Telefone: +351 21 464 83 00 Fax: +351 21 467 26 33

Hotelaria / Hotel / ***

E-mail: portugal@hotelondres.com Website:
http://www.hotelondres.com
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Morada: Rua do Alentejo, 12 2765-188 Estoril
Telefone: +351 214 679 420 Fax: +351 214 679 429
E-mail: reservas@hotellido.pt Website:
http://www.hotellido.pt
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Câmbios; Baby Sitter; Sala de televisão
vídeo; Número de camas: 156; Número de quartos: 71; Número
de suites: 7; Acesso à internet; Área reservada a não fumadores;
Piscina; Área reservada a fumadores; Preço Indicativo: $$$ (60€ 90€);
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Quartos para fumadores;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07h30 - 10h00;

Outras Informações:
Sala para eventos privados e free wifi nas aéreas publicas.
;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Sala de televisão vídeo; Sala de jogos; Número de camas:
229; Número de quartos: 118; Ar condicionado central; Piscina;
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;

Hotel Smart
Hotelaria / Hotel / **
Morada: Rua José Viana, nº 63

2765 - 238 Estoril

Telefone: +351 21 468 21 64 Fax: +351 21 464 90 30

Hotel Palácio do Estoril

E-mail: reservas@hotel-smart.net Website:
http://www.hotel-smart.net

Hotelaria / Hotel / *****
Morada: Rua do Parque Estoril 2769-504 Estoril
Telefone: +351 214 648 000 Fax: +351 214 644 867
E-mail: info@hotelestorilpalacio.pt Website:
http://www.palacioestorilhotel.com
Outras Informações:
Bar Estoril Famoso por ter sido um dos locais predilectos dos
espiões durante a Segunda Guerra Mundial, o Bar Estoril
distingue-se atualmente pelo seu charme e ambiente clássico,
onde os seus clientes poderão repousar, enquanto tomam uma
bebida e desfrutam da vista magnífica para os jardins da piscina.
Snack Bar da Piscina Rodeado pelos belíssimos jardins e à beira
da piscina do Hotel, o Snack Bar oferece-lhe uma variedade de
bebidas refrescantes e refeições leves. O Snack Bar da Piscina,
encontra-se em funcionamento, apenas nos meses de Verão.
No quinto e último andar, situam-se 4 confortáveis suites e 22
quartos. As suites dispõem de uma ampla e elegante sala de
estar, usufruindo de magníficas vistas panorâmicas. Os quartos
foram completamente remodelados e estão decorados e
mobilados com todo o requinte de um hotel de cinco estrelas,

Caraterísticas e Serviços:
Câmbios; Bar; Sala de televisão vídeo; Número de camas: 319;
Número de quartos: 129; Número de suites: 32; Acesso à
internet; Área reservada a não fumadores; Piscina; Lojas; Sauna;
Baby care; SPA;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Televisão; Secador de cabelo; Acesso
Internet; Minibar;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07h30 - 10h30; Horário do room
service: 24 h;

Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Câmbios; Bar; Sala de televisão vídeo;
Número de camas: 51; Número de quartos: 26; Acesso à
internet; Piscina;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Telefone; Televisão;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito; Aceita Travellers Cheques;

Casa de bela arquitetura com azulejos da época pintados à mão
de "Arte Nova", mandada construir no ano de 1901 por uma
família abastada (Família BUAL), residente em Lisboa, a qual era
utilizava como casa de Férias.
Nos anos de 1960, esta bela Moradia foi adquirida por uma
senhora de nacionalidade Inglesa, Mrs. Smart, a qual veio
integrá-la no ramo turístico, e dando-lhe assim o seu nome, Casa
Smart.
No ano de 1988, a casa foi adquirida pelos atuais proprietários,
Família portuguesa de nome Bandarra, que manteve a casa com
a mesma atividade.
No início do ano de 2000, a mesma família encerra a casa para
obras.
Em Junho de 2001, a casa reabre, depois de obras de
modernização e ampliação, tendo sido preservadas as mesmas
caraterísticas arquitetónicas e o mesmo nome, Residencial
Smart, transformando-se assim, numa unidade hoteleira com
uma arquitetura moderna, onde os hóspedes podem usufruir da
tranquilidade, conforto, e da beleza envolvente.

Vila Deolinda
Alojamento Local
Morada: Rua Carvalho d'Araújo, 256 - 1º,2765-546 Estoril
Telefone: +351 964 010 460 - 926 548 053
E-mail: saopedro@1931@gmail.com
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Estilo tradicional, num ambiente clássico.
Desde 1930, o Hotel Palácio acolhe hóspedes vindos dos quatro
cantos do mundo.
Num ambiente de esplendor clássico, o Hotel oferece toda a
elegância e conforto, distinguindo-se pela sua famosa
hospitalidade.
Localizado no coração do Estoril, apenas a 20 minutos do centro
de Lisboa, o Palácio é um Hotel de cinco estrelas, rodeado por
belos jardins, desfrutando de magníficas vistas sobre o Estoril e
a Baía de Cascais.
A dois passos do Hotel, tem ao seu dispor uma vasta oferta de
atividades culturais e de lazer, incluindo o célebre Casino Estoril,
o moderno Centro de Congressos, bem como bonitas praias e
campos de golfe.

Horários:
Ckeck in 15:00 / Check out 11.00;
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 4; Número de quartos:
3; Acesso à internet; Gay Friendly; Número de quartos com casa
de banho privativa; Cozinha;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Televisão no quarto; Acesso Internet no quarto; Quarto com
aquecimento;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Parcial; Entrada Acessível:
Total; Circulação acessível no espaço interior: Parcial;
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Um cenário único, onde será sempre bem-vindo.

Hotel Vila Galé Estoril
Hotelaria / Hotel / ****
Morada: Av. Marginal

2765-259 Estoril

Telefone: +351 21 464 84 00 Fax: +351 21 464 84 32
E-mail: estoril@vilagale.pt Website:
http://www.vilagale.pt

Fantastico duplex de 200m2 em casa familiar tradicional com
entrada independente e jardim. Frente à estação de comboio de
S.Pedro do Estoril, 10m do Golf do Estoril, a 15m de Sintra. Ideal
para familías e amigos que procuram desfrutar do modo de vida
em ambiente descontraído, característico das regiões costeiras
que tornou a linha do Estoril tão famosa no século XX.

Outras Informações:
Registo nº: 879;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Restaurante; Número de camas: 252; Número de quartos:
126; Acesso à internet; Área reservada a não fumadores; Piscina;
Sauna; Ginásio; Jacuzzi; Área reservada a fumadores; Preço
Indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Minibar; Quartos para fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07h00-10h30; Horário do room
service: 00h00-24h00;
No centro do Estoril, junto à praia do Tamariz e a dois passos do
maior casino da Europa encontra-se o Hotel Vila Galé Estoril.
Com 126 luxuosos quartos (14 com porta comunicante), casa de
banho privativa, TV satélite (Akai Guestlink System), telefone
direto, mini-bar, secador de cabelo, cofre, fechadura eletrónica
de segurança, ar condicionado e tomada de ligação para
modem.
O Restaurante "O Divino", o Bar "Café Royal, piscina exterior,
health club com banho turco, jacuzzi e ginásio e diversas salas
de reunião totalmente equipadas (placa computorizada de
projecção) completam a oferta desta unidade.
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