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VILA DE ÓBIDOS ART
GARDEN HOTEL RURAL
SPA

Muito próximo da vila de Óbidos
abriu a mais recente unidade

hoteleira de quatro estrelas
da região oeste Inserida na
Quinta de Santo Antão com seis

PORTUGALQUARTOSCOMVISTA
Crise

hectares aposta numa arquitetura
contemporânea com 39 quartos
temáticos e uma suite júnior

decorados com peças de artistas
plásticos nacionais Duplos a partir
de

Venham os turistas Todos os meses abrem novos

hotéis em Portugal Eis alguns dos novos
BEAUTIOUE HOTEL

EPIC SANA ALGARVE

FIGUEIRA

HOTEL

Com projeto da designer Nini

€50

www hotelviladobidos com

ALENTEJO MARMORIS
HOTEL

SPA

Um cinco estrelas em Vila

Viçosa que surpreende pela
e uma interior aquecida

elegância e nobreza dos

três restaurantes dois bares

materiais Utiliza na sua

Abriu a 14 de março em Albufeira
junto da Praia da Falésia É o

campo polidesportivo centro

construção e decoração o

de congressos e o spa

dias no número 16 da Praça da

mármore considerado nesta

primeiro resort de cinco estrelas

Wellness com cerca de 1 500

Figueira em Lisboa este hotel

região como «ouro branco»

da cadeia Sana projetado por

metros quadrados

Tarifas Desde

com 50 quartos e que conta

Nuno Leónidas Arquitetos com

ainda com ginásio exclusivo para

162 quartos 5 piscinas exteriores

O preço médio ronda os €176
www algarve epic sanahotels com

pequeno almoço

Andrade Silva abriu há poucos

hóspedes um restaurante com
assinatura do criefOlivier um bare
um Spa com banho turco sauna e

duas salas de massagens com vista
para a cidade Duplos desde

www thebeautiqnehotels com

€108

A EPIC SANA LISBOA
HOTEL

Inaugurado a 7 de março este
cinco estrelas fica na Avenida

Engenheiro Duarte Pacheco na

zona das Amoreiras Apresenta
311 quartos um restaurante Flor
de Lis e o Switch Supper Club
da autoria do arquiteto Câncio

Martins uma fusão de espaços
para jantar socializar e dançar
Duplos a partir de

€145

www lisboa epic sanahotels com

OLISSIPPO SALDANHA
Um novo quatro estrelas em
Lisboa na Avenida Praia da

Vitória número 30 com 49
quartos um bar junto da zona de
acolhimento com internet point e

sala de reuniões Integra o Grupo
Olissippo do qual faz parte o
Lapa Palace Tarifas a partir dos
€100

www olissippohoteh com

€109 com

www alenteiomarmoris com

