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HOTEL DO MAR****

Encantador 4 estrelas foi construído na encosta da colina com vista para a Praia 
de Sesimbra. Disponibiliza piscinas interiores e exteriores e restaurante com 
vistas para o oceano. Os quartos apresentam comodidades como televisão 
satélite e casa de banho privada. Todos têm varanda privada com vistas para o 
oceano. O restaurante serve uma ementa à carta composta por uma variedade 
de pratos tradicionais portugueses. A Praia de Sesimbra fica a 10 metros, famosa 
por uma série de ac�vidades aquá�cas como mergulho, vela e passeios de barco. 

SESIMBRA HOTEL & SPA****

Na vila piscatória de Sesimbra, frente à praia, providencia quartos luxuosos com 
vistas do Oceano. As comodidades incluem piscina exterior infinita e spa. Todos 
os quartos do Sesimbra Hotel & Spa têm uma decoração elegante e moderna, ar 
condicionado, televisão por cabo e varanda privada. O spa disponibiliza uma 
grande variedade tratamentos de saúde e beleza. Outras comodidades de spa 
incluem uma pequena piscina interior aquecida, um banho turco e um chuveiro 
suíço. O Sesimbra Hotel & Spa está rodeado pela Reserva Natural da Arrábida.

SANA SESIMBRA HOTEL ****

Este hotel de 4 estrelas está localizado no coração da encantadora cidade 
piscatória de Sesimbra, apenas a alguns passos da praia, e apresenta uma 
banheira de hidromassagem no úl�mo piso e piscinas interior e exterior. Situado 
entre o verde luxuriante do Parque Natural da Arrábida e o Oceano Atlân�co. A 
maioria dos quartos têm varandas e oferece uma vista panorâmica sobre a praia. 
As acomodações espaçosas do Sana Sesimbra Hotel estão decoradas com cores 
suaves e mobiliário elegante com um toque moderno. 

APARTAMENTOS SESIMBRA I & II 

Localizados na vila de Sesimbra, Apartment Sesimbra 1 e 2, dispõem de uma 
bonita piscina exterior. O alojamento com banho priva�vo, disponibiliza televisão 
por cabo bem como uma cozinha completamente fornecida com máquina de 
lavar loiça e micro-ondas. 
O aeroporto internacional de Lisboa fica distante de Sesimbra somente 36 kms.
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