
AREIAS DO SEIXO
Praceta do Atlântico, Mexilhoeira, Póvoa de Penafirme
2560-046 A-dos-Cunhados
GPS: 39º 9’ 17.9'' N, 9º 21' 78.3‘’ W

Mais do que um hotel, um lugar onde todos os
ingredientes que o compõem foram escolhidos a
pensar na originalidade e no conforto. Um sitio onde
simplesmente apetece estar a viver cada momento
rodeado de mar, dunas e pinhal.
Sinta a originalidade, o conforto e sofisticação numaSinta a originalidade, o conforto e sofisticação numa
perfeita fusão com a terra.
Deixe-se levar por sensações únicas, envolva-se,
reencontre o equilibrio e descanse na companhia da
natureza.
Um lugar mágico, que respira a Natureza a plenos
pulmões.



QUARTOS
É uma unidade de baixa densidade
composta por 15 quartos, dispondo ainda de
19 Villas e Townhouses junto ao hotel. Cada
um dos quartos está decorado de forma
diferente proporcionando uma viagem
sensorial distinta.
Os 15 Quartos COM ALMA são um bilhete de
ida para paragens distantes, com toda a
privacidade. Quartos sem televisão ou ar
condicionado, refrescados pelo sopro do
Atlântico, com chuveiros altos, camas
brancas e lareiras quentes. Villas e

das dependências ao ar livre do hotel, onde
não faltam um sem fim de ervas aromáticas
para dar mais sabor aos cozinhados. A Carta
Sol&Lua dispõe de diferentes opções de
partos de carne, peixe, vegetariano e vegan.

ACTIVIDADES IN
Escondido atrás de portas de madeira
enigmáticas, o spa do hotel oferece a você
um mundo de sensações únicas.
Se preferir, para um ritual a dois, é possivel
preparar um banho de jacuzzi sensorial e
delicado na privacidade do quarto.brancas e lareiras quentes. Villas e

Townhouses, sedutoras e autónomas,
salvaguardam a Família em total
aconchego.

GASTRONOMIA
A premissa principal do Restaurante é tirar o
maior partido do que o planeta dá, quer em
mar, quer em terra, partilhando-se à mesa
experiências gastronómicas “feitas com
amor”.
Livres de aditivos, a maioria dos legumes
vêm diretamente da horta que cresce numa

delicado na privacidade do quarto.
Melhore a flexibilidade, corrija a
postura, reduza o stress e ansiedade com as
aulas privadas de Yoga (também para os
mais pequenos), Chu Kung e Pilates.

ACTIVIDADES OUT
Bem perto, a 2.5km de distância, temos a
Praia de Santa Cruz e as suas gentes, mas é
possível que não tenha vontade de sair do
empreendimento, por se sentir tão ligado à
magia, natureza e glamour deste lugar.


