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HOTEL FORTALEZA DO GUINCHO*****

Construído no local de uma fortaleza do século XVII, este luxuoso hotel dispõe de 
um restaurante gourmet premiado e deslumbrantes vistas sobre o Atlân�co. 
Proporciona vistas para o paraíso dos surfistas, a Praia do Guincho. Escadas de 
pedra, telhas de terracota e tectos de �jolos expostos criam uma atmosfera 
medieval. O claustro central está equipado com sofás de veludo e lustres de ferro 
forjado. Alguns quartos têm varandas fechadas com vista para o oceano. O 
restaurante com 1 estrela Michelin tem fortes influências portuguesas.

HOTEL PESTANA CASCAIS OCEAN****

Este hotel de 4 estrelas disponibiliza uma piscina interior com banheira de 
hidromassagem e uma sauna. A piscina exterior e os jardins com palmeiras 
oferecem vistas do Oceano Atlân�co. Todos os quartos do Pestana Cascais têm uma 
varanda espaçosa e uma área de estar exterior com vistas do mar ou do jardim. 
Dispõem de uma kitchene�e totalmente equipada, incluindo um frigorífico. O 
Restaurante Oceano serve cozinha portuguesa e mediterrânica, e apresenta várias 
noites temá�cas. O lounge bar interior e o bar da piscina propõem snacks ligeiros e 
bebidas. 

Hotel Vila Galé Cascais****

Com vista mar, está apenas a poucos metros da famosa Marina de Cascais e 
proporciona uma boa relação qualidade/preço. Apenas a 5 minutos do centro da 
cidade, é a escolha perfeita para as suas férias. Relaxe no conforto de um dos 233 
quartos espaçosos ou aproveite a oportunidade para visitar o maior casino da 
Europa - o Casino Estoril. Com a praia da Baía de Cascais a uma curta distância a pé, 
os hóspedes podem optar por nadar no mar ou numa das piscinas do hotel. As 
crianças têm a oportunidade de brincar no moderno e seguro parque infan�l. 

Hotel Baía***

Localizado no centro de Cascais, apenas a 20 metros da Praia dos Pescadores. 
Dispõe de uma piscina interior no úl�mo andar e um terraço ao ar livre com vista 
panorâmica para o oceano. Os quartos do Hotel Baia beneficiam de ar 
condicionado e estão decorados com cores acolhedoras. O Restaurante Baia Grill 
serve cozinha tradicional portuguesa e especialidades à base de marisco fresco. 
Pela manhã, é servido um buffet de pequeno-almoço no restaurante ou no terraço 
ao ar livre. O Hotel Baia situa-se a 2 minutos a pé da Marina de Cascais.
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POUSADA DE CASCAIS*****

Este hotel oferece vistas para a Marina de Cascais e faz parte do complexo renovado 
da cidadela do século XVI. A Pousada de Cascais está situada no centro de Cascais e 
é o primeiro hotel na Europa, que dispõe do seu próprio Art District. Desde Março 
de 2014, que a Pousada de Cascais é um local sofis�cado de criação cultural. Os 
quartos luminosos apresentam uma decoração moderna e pisos em madeira. 
Todos os quartos da Pousada de Cascais são insonorizados e têm um minibar. A 
Pousada apresenta uma piscina interior. 

HOTEL MIRAGEM*****

Este hotel de 5 estrelas, situado em Cascais, disponibiliza piscina exterior infinita 
com vistas para o Oceano Atlân�co, bar de champanhe com música de piano ao 
vivo, à noite, refeições ao ar livre e spa de grandes dimensões. Alguns quartos 
incluem janelas do chão ao tecto e terraço mobilado com vistas para a Baía. No 
Restaurante Gourmet, com vistas para a Marina de Cascais, os hóspedes terão a 
oportunidade de saborear pratos tradicionais portugueses. Fica situado a 300 mts 
da Estação Ferroviária de Monte Estoril e 300 mts da Praia das Moitas. 

HOTEL ALBATROZ*****

Situado numa falésia da Costa, o pitoresco Hotel Albatroz goza de vistas soberbas 
sobre a Baía de Cascais. Tem piscina com vista para o mar e um terraço ensolarado. 
Os hóspedes podem relaxar nos quartos com temas individuais e com vistas para a 
baía ou para a pitoresca vila de Cascais. Todos os quartos estão equipados com ar 
condicionado e dispõem de grandes casas de banho com produtos de higiene 
pessoal Molton Brown. Um buffet de pequeno-almoço fresco pode ser apreciado 
no restaurante panorâmico, com vistas espectaculares do mar. Situada na área 
ajardinada, a área da piscina oferece um re�ro tranquilo. 

GRANDE REAL VILLA ITALIA*****

A Villa Itália, outrora residência de exílio dos Reis de Itália, está virada para o 
Oceano Atlân�co. Apresenta um spa de talassoterapia com tratamentos faciais e 
corporais, um ginásio bem equipado e campos de golfe nas proximidades. Os 
quartos combinam mobiliário clássico com comodidades modernas, incluindo 
acesso Wi-Fi gratuito. As casas de banho exibem mármores italianos e mosaicos 
venezianos. O Restaurante La Terraza serve pratos inovadores da cozinha 
portuguesa e mediterrânea, que podem ser saboreados ao ar livre nos meses mais 
quentes. Um buffet de pequeno-almoço é servido no Restaurante Navegantes. 


