
PRAIA D’EL REY MARRIOTT GOLF &
BEACH RESORT
Av. D. Pedro I, nº30 Amoreira
2510-453 Óbidos
GPS: 39º 23’ 17.8'' N, 9º 16' 44.3‘’ W

Situado na Costa de Prata, a 50 minutos de Lisboa, perto
das zonas históricas de Óbidos e Peniche, o resort
estende-se por 220 hectares sobre a falésia, com uma
vista deslumbrante para as praias de areia dourada.vista deslumbrante para as praias de areia dourada.
Actualmente é uma referência mundial para praticantes
de Surf e Golfe graças aos seus campos premiados e às
suas magníficas praias rodeadas da paisagem protegida
da Serra de Montejunto.
Este é um dos locais onde encontrará uma Reserva
Mundial da Biosfera (UNESCO), o arquipélago das
Berlengas, locais arqueológicos e históricos, que
testemunham séculos da história de Portugal.



QUARTOS
Um resort, 3 tipos de alojamento. Todos os
quartos têm terraços ou varandas privadas,
oferecendo vistas únicas seja para o Oceano
Atlântico ou para o magnifico campo,
apartamentos de 5 estrelas com arquitetura
contemporânea e uma localização
excepcional que permite acesso direto à
praia, Apartamentos (AL) que representam a
cultura e a autenticidade portuguesa dos
azulejos e arquitetura tradicional, com belos
jardins e ao lado do campo de golfe ou junto
à praia.

ACTIVIDADES IN
Inserido na costa de prata, o resort oferece
um vasto leque de actividades que vão
desde tratamentos no Kalyan Spa,
uma partida de ténis ou uma visita ao
Health club.

ACTIVIDADES OUT
A 10 quilómetros de Óbidos, o hotel é um
bom ponto de partida para descobrir a vila
medieval classificada como monumento
nacional, há muito tempo conhecida pelo
festival de chocolate e a ginginha, e maisà praia.

GASTRONOMIA
Os restaurantes do resort oferecem
experiências gastronómicas diversificadas.
Desfrute de uma gastronomia de origem
mediterrânica no Tempera; “cozinha de
partilha” inspirada em sabores autênticos e
locais no Emprata ou um almoço ligeiro ou
uma bebida antes do jantar no Contato com
vista para o mar. O restaurante Maré
(sazonal) é o local ideal para degustar o
peixe e marisco da região.

festival de chocolate e a ginginha, e mais
recentemente pelas muitas livrarias
espalhadas pelas suas ruelas, obra do
festival literário Folio.
Se tiver tempo não deixe de percorrer a pé
os novos passadiços da vizinha Foz do
Arelho, com várias cadeiras giratórias de
madeira para ver a paisagem a 360 graus
(incluindo o local em que a lagoa de Óbidos
passa a oceano) ou inclusivamente de
conduzir até ao porto de Peniche e apanhar
um barco para as Berlengas.


