FACT SHEET
SESIMBRA HOTEL & SPA

SESIMBRA HOTEL & SPA
O Sesimbra Hotel & Spa é um hotel de 4 estrelas, de design moderno, localizado na baía
da vila piscatória de Sesimbra e em cima da praia da Califórnia (a 30 metros).
Dispõe de uma localização privilegiada, com 92 unidades de alojamento com vista para
o Oceano Atlântico, rodeado pela reserva natural da Serra da Arrábida e a 35 km de
Lisboa e do seu aeroporto internacional.

QUARTOS E SUITES

FACILIDADES

As 92 unidades de alojamento oferecem uma
varanda com vista para o mar.
• Quartos
duplos
vista
mar:
84
(Áreas
aproximadas com varanda : entre 30 e 60m2).
• Suites vista mar: 8 (Áreas aproximadas com
varanda: entre 45 e 69 m2).
• Dispõe de quartos adaptados para pessoas
com mobilidade reduzida e de quartos
comunicantes.

• Acesso direto à praia da Califórnia;
• 2 Piscinas exteriores(1 de adultos e de 1 de
crianças);
• 1 Restaurante com esplanada vista mar;
• 1 Bar com esplanada junto à piscina;
• Espaço lúdico para crianças;
• Ligação à internet de banda larga;
• Garagem gratuita para os hóspedes;
• Spa: serviços gratuitos como, sauna, banho
turco, duche tropical, duche suíço, ginásio, e
uma piscina interior de relaxamento aquecida;
• Business center;
• Durante o verão, área privada de toldos na
praia;
• Room service disponível 16h por dia.

Todos os quartos e suites desfrutam de uma
decoração elegante e moderna, assim como
estão equipados com ar condicionado,
televisão por cabo, secador de cabelo, minibar,
cofre gratuito e acesso à internet (wi-fi, gratuito).

RESTAURANTE E BAR
Restaurante “Aquarius”
Restaurante com 150 lugares sentados no
interior e na esplanada com vista para o
mar.
Pool e Lounge Bar “Horizonte”
Durante o dia um descontraído bar de
piscina com serviço de snacks, e à noite
transforma-se num local ideal para usufruir
de um cocktail ou mesmo de uma refeição
com vista para o mar.

REUNIÕES E EVENTOS
O Sesimbra Hotel & Spa é um lugar funcional
e versátil, oferecendo 5 salas de reuniões, 3
das quais com luz natural e acesso direto à
varanda panorâmica. As 5 salas oferecem a
possibilidade de formarem um só espaço
aberto com um total de 550m2 e com
capacidade para receber 250 pessoas
sentadas.
O Hotel tem à disposição a esplanada, o
restaurante ou o bar, propícios à realização
de banquetes, cocktails ou simplesmente
uns coffee breaks com vista para o mar.
Serviço de apoio e equipamentos:
• Ecrã;
• Projector;
• Flipchart;
• Internet wi-fi;
• Ar condicionado;
• Luz natural.

NAS PROXIMIDADES DO HOTEL
• Visitas ao incomparável Parque Natural da
Arrábida, com espécies de animais e
plantas únicas e paisagens avassaladoras;
•Diversos campos de golfe de reconhecida
qualidade(condições especiais nos campos
de golfe);
•Praias: Sesimbra, Arrábida, Meco, Lagoa de
Albufeira;
•Visitas ao património histórico(pegadas de
dinossauros);
•Gastronomia própria da região: “Sesimbra
é peixe”;
•Visitas caves vinícolas;
•Passeios pedestres;
•Passeios todo-o-terreno;
•Observação de golfinhos;
•Pesca desportiva;
•Mergulho e snorkeling (Parque Marinho
Prof.Luiz Saldanha;
•Passeios de barco ao longo da costa;
• Canoagem;
• Vela e windsurf(Lagoa de Albufeira).

SESIMBRA HOTEL & SPA
Rua Navegador Rodrigues Soromenho
2970-773 Sesimbra
PORTUGAL

GPS
Longitude: 9°05.752’W
Latitude: 38°26.559‘N
Tel: (+351) 212 289 800
Fax: (+351) 212 234 865
Email: info@sesimbrahotelspa.com
Site: www.sesimbrahotelspa.com

RESERVAS
Tel: (+351) 212 289 803
Fax: (+351) 212 234 865
Email: reservas@sesimbrahotelspa.com

PRINCIPAIS DISTÃNCIAS
•LISBOA
•AEROPORTO
•PORTO
•BADAJOZ
•MADRID
•VIGO
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SESIMBRA 35KM
SESIMBRA 45KM
SESIMBRA 341KM
SESIMBRA 255KM
SESIMBRA 598KM
SESIMBRA 477KM

