
PRAIA VERDE BOUTIQUE HOTEL
Praia Verde – Castro Marim
8950-434 Altura | Algarve
GPS: 37º 10' 47.6'' N, 7º 28' 56.0‘’ W

Considerado em 2014 pela CNN como um dos novos
melhores boutique hotéis da Europa, o Praia Verde Boutique
Hotel foi o primeiro hotel renovado sobre a gestão da marca
DHM - Discovery Hotel Management. Após profunda
remodelação na arquitetura e no design, o Praia Verde é hojeremodelação na arquitetura e no design, o Praia Verde é hoje
uma unidade que interpreta um novo conceito para a
hotelaria em Portugal. As suites são confortáveis, em tons
naturais e com imensa luz. Para que se sinta quase em casa e
viva o Praia Verde em toda a sua dinâmica, temos o nosso
Lobby Market, que integra diversas funções num único
espaço, com receção, bar, mercearia, local de trabalho,
lounge, espaço para crianças e a mesa de trabalho do diretor.



QUARTOS
Descanso merecido, em tons terra, e num
ambiente extremamente confortável, é a
nossa proposta para si. O Praia Verde
Boutique Hotel é composto por 23 quartos
vista mar e 42 suites com vista jardim ou
vista panorâmica com quarto e sala
separados, com varanda e kitchenette
(equipada com frigorífico, micro ondas,
placa eléctrica, louças, talheres e utensílios
de cozinha), sofá-cama e wifi grátis. As suites
estão ainda equipadas com ar condicionado,
telefone direto, LCD/ TV satélite, secador e

Uma culinária feita de uma explosão de
aromas, texturas e sabores, mas também de
histórias e de sensações: as histórias da
tradição algarvia e dos seus produtos.

ACTIVIDADES IN
Para além da Piscina e da praia, existe um
kids club para as crianças até aos 12 anos e
aberto todo o ano.
Para uma experiência de bem estar, o hotel
disponibiliza programas de Yoga e
meditação, assim como vários tipos de
massagenstelefone direto, LCD/ TV satélite, secador e

cofre digital.

GASTRONOMIA
Mais do que um restaurante, o À TERRA é 
uma forma de vida.
Onde o mar e a Ria Formosa se encontram
com o barrocal algarvio. Conduzida pelo
Chef David Domingues, esta é uma cozinha
forjada a fogo – no forno a lenha ou no
Josper, cozinhado em tachos de barro ou no
ferro.

massagens

ACTIVIDADES OUT
Existem experiências que vão desde a Serra
até ao Mar, para que os clientes possam
aproveitar tudo o que esta região tem para
oferecer, tais como observação de aves,
passeios a cavalo pela ria formosa,
piqueniques, passeios de mota pela Serra e
degustação de Ostras.
Não deixe de visitar as cascatas do Pego do
Inferno, as salinas de Castro Marim e o Pôr
do sol na Praia da Fábrica.


