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TRÓIA RESORT 

Situado na Costa Alentejana, a menos de uma hora de Lisboa, há um lugar que 
vai além do que imaginamos: hotel, centro de eventos, um centro de 
espectáculos, casino, restaurantes, apartamentos turís�cos, villas e uma marina 
com 184 lugares. Poderá aproveitar toda a envolvência com a natureza e pra�car 
inúmeras ac�vidades ao ar livre, como passeios de barco, observação de 
golfinhos, desportos náu�cos, jogar golfe num dos melhores campos da Europa, 
ténis, andar de bicicleta, percursos pedestres e visitar o maior complexo de 
produção de salgas de peixe conhecido no mundo romano, ou viva um pôr-do-
sol numa praia deserta. Mas há muito mais no Tróia Resort: modernidade, 
conforto e funcionalidade, materializam-se em 365 apartamentos com 
decoração contemporânea e ambientes de tons neutros. Esta unidade hoteleira 
está preparada para receber pessoas com mobilidade reduzida e possui opções 
de bem-estar no Wellness Centre (dotado de uma piscina interior e uma exterior, 
sauna, jacuzzi, banho turco, serviço de spa e sala de fitness). No Aqualuz Tróia, 
enquanto os mais pequenos se divertem no Tróia Kids, os pais podem escolher 
entre uma pausa no Atrium Bar, a uma refeição no Restaurante Azimute. O 
Aqualuz Suite Hotel disponibiliza ainda de um business centre, seis salas de 
reunião equipadas com as mais recentes tecnologias e parques de 
estacionamento, reunindo condições para que as jornadas de trabalho se 
possam realizar de forma eficaz e tranquila.

TROIA DESIGN HOTEL

Imagine um lugar onde a terra vai ao encontro da água, uma península que rasga 
o azul do oceano e o verde do rio. Praias de areia branca e dunas selvagens com 
trilhos que o levam até lugares encantados. Entre o Oceano Atlân�co e o rio 
Sado, a apenas a uma hora de Lisboa, nasceu um resort de cinco estrelas, O Tróia 
Design Hotel, com 61 quartos de luxo e 144 suites residenciais com vistas 
magnificas para o mar e para a enigmá�ca Serra da Arrábida. Assume a sua 
imponência através dos seus 14 pisos, varandas ondulantes e uma fachada 
comunicante com a outra margem através de um sistema de iluminação 
inovador. Do hotel faz parte um spa com 1200 m2 , piscina interior e mais de 70 
tratamentos diferentes; um kids club com um conceito inovador de ac�vidades 
“indoor” e “outdoor”, e duas piscinas exteriores, uma com vista para o mar e 
para a serra e uma outra só para crianças. Tem também diversos restaurantes e 
um lounge bar, verdadeiros espaços de design, onde a aposta recai na qualidade 
e na excelência do serviço. Destacam-se ainda o Casino, um Centro de 
Espectáculos e um Centro de Conferências, espaços que coexistem naturalmente 
e lado a lado com o edi�cio principal.


