
RIO DO PRADO
Rua das Poças
2510-191 Óbidos
GPS: 39º 23’ 10.6'' N, 9º 11' 42.8‘’ W

O Rio do Prado é um Boutique Hotel, onde a arquitetura
contemporânea de topo, a sustentabilidade ambiental e
conforto se interligam em perfeita harmonia. O projeto
de âmbito orgânico é demarcado pelas belas portadas
em pau de Eucalipto reutilizado, que também tem a
função de filtrar a luz do sol, garantido privacidadefunção de filtrar a luz do sol, garantido privacidade
absoluta.

O design moderno e o enquadramento na natureza
fazem deste espaço um dos mais incríveis de Portugal.

Abrace um novo modo de vida, relaxe no meio da
natureza.



QUARTOS
Integradas na natureza, as nossas suites
ajudam a desenvolver a paisagem, estando
presentes e ausentes, numa simbiose de
ambientes que dão alma à nossa identidade.
Todas as suites dispõem de lareira interior e
exterior, zona para duche, mini-bar, ar
condicionado, máquina de café, TV e Wifi.
Alguns destes quartos têm capacidade para
camas extra e/ou berço. Para famílias mais
numerosas existe também a possibilidade
de ficarem alojados em suites comunicantes.

ACTIVIDADES IN
A proximidade da Lagoa de Óbidos liga-nos
à Água, enquanto elemento fundamental do
nosso bem-estar. No entanto, quisemos levar
mais longe essa ligação criando um
pequeno SPA com duas piscinas exteriores,
sauna, banho turco, complementando o
programa de massagens, que pode ser feito
nas Suites.

ACTIVIDADES OUT
Bem perto do empreendimento é possivel

GASTRONOMIA
O restaurante Maria Batata decorado com
design próprio e iluminação de autor tem
um ícone do design de lareiras desenhada
por Dominique Imbert em 1968. No final do
dia uma atmosfera única de ritmos e
sabores gastronómicos é desenvolvida no
restaurante onde boa parte dos ingredientes
vêm da produção própria certificada em
agricultura biológica.

Bem perto do empreendimento é possivel
visitar o Castelo de Óbidos e a Lagoa, o
Budha Eden Garden, as Termas das Caldas
da Rainha, A Paraia del Rey e o Baleal.


