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PALÁCIO DO ESTORIL HOTEL GOLF & SPA *****

O Palácio Estoril, hotel de 5 estrelas, ostenta magníficos interiores entre luxuosos 
jardins. Apresenta 4 restaurantes, spa de inspiração asiá�ca e campo de golfe. Os 
quartos do Palácio Estoril Hotel & Golf são espaçosos e decorados de forma 
acolhedora. O Grill Four Seasons propõe uma selecção de especialidades 
portuguesas e internacionais em sofis�cada atmosfera. Os hóspedes também 
podem jantar em grande es�lo no Terraço Bougainvillia. O Palácio Estoril Hotel 
Golf & Spa possui uma piscina interior, sauna e banho turco. 

VILA GALÉ ESTORIL ****

Vila Galé Estoril está situado na costa do Estoril e a Praia do Tamariz fica a 2 
minutos a pé. A piscina exterior do hotel proporciona vistas da Baía de Cascais e 
do Oceano Atlân�co. Para aqueles que procurem momentos de puro 
relaxamento podem visitar a sauna ou usufruir de massagens profissionais no 
centro de bem-estar, por um custo adicional. Os espaçosos quartos estão 
equipados com ar condicionado, televisão por satélite e secretária. O maior 
casino da Europa, o Casino Estoril, está a 200 metros do Vila Galé. 

HOTEL INGLATERRA CHARME & BOUTIQUE ****

A 3 minutos a pé do Centro de Convenções do Estoril, dispõe de um restaurante 
panorâmico e de piscina exterior rodeada por jardins. A Praia do Tamariz está a 
10 minutos a pé. O Hotel Inglaterra disponibiliza quartos elegantes, decorados 
com cores suaves, com vistas para Estoril e para o Oceano Atlân�co e estão 
equipados com casa de banho priva�va. Os hóspedes poderão desfrutar de um 
treino no ginásio ou de uma massagem relaxante na tenda ao ar livre. O Hotel 
Inglaterra serve uma variedade de cozinha portuguesa e internacional.

SANA ESTORIL HOTEL***

O hotel está localizado no Estoril, a 300 metros do centro de convenções e 
combina mobiliário clássico com um toque moderno. Desfruta de vistas para a 
Praia do Tamariz e para o Oceano Atlân�co. Além disso, disponibiliza uma piscina 
exterior e comodidades para golfe nas proximidades. Repletos de luz natural, os 
quartos do Sana Estoril Hotel estão equipados com ar condicionado e janelas 
grandes. O hotel está situado mesmo ao lado do Casino do Estoril. Existem vários 
campos de golfe nas imediações, incluindo o Golf do Estoril, situado a 2 km. 
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