
THE PR1ME ENERGIZE HOTEL
Rua de Ceuta nº4
8900-435 Monte Gordo | Algarve
GPS: 37º 10' 51.9'' N, 7º 26' 48.9‘’ W

Localizado a 400 metros da praia de Monte Gordo, em pleno
Sotavento Algarvio, o The Prime Energize é um hotel de 4
estrelas, com o enfoque principal no Desporto.

Este “Sports Hotel” localizado no Algarve resulta daEste “Sports Hotel” localizado no Algarve resulta da
reabilitação de um edifício dos anos 80 a cargo do gabinete
de arquitetura Saraiva + Associados. Os elementos naturais e
os tons neutros assumem grande importância na decoração,
assinada pela designer Nini Andrade Silva, que se inspirou nas
dunas e falésias do Algarve para criar um espaço que convida
ao descanso.



QUARTOS
Com 105 quartos e suites, decorados num
estilo minimalista, elegante e confortável, as
próprias tonalidades muito repousantes
convidam a sonos reparadores.

GASTRONOMIA
O restaurante Fuel, em Monte Gordo,
integrou no seu ADN a oferta de uma
alimentação equilibrada. As refeições têm
por base a rica dieta mediterrânica, cereais
pouco processados e muita fruta. Os
vegetais estão muito presentes na ementa,

ACTIVIDADES IN
O Rooftop Bar localizado no topo do
edifício, oferece-lhe um ambiente único,
com uma piscina exterior e esplanada, onde
poderá apreciar os maravilhosos fins-de-
tarde algarvios. Este espaço é também palco
de um conjunto de atividades, tais como
aulas de Yoga, música ao vivo e cocktails
masterclass .
No Energize Spa e na sala de Fitness impera
a boa energia. A sua mente, corpo e espírito
encontrarão o total equilíbrio com
estas experiências de bem-estar. Deixe-se
mimar pelas mãos experientes dos

vegetais estão muito presentes na ementa,
permitindo escolher pratos vegetarianos
como o Veggie Energy ou o Veggie
Tagliatelle. Para que possa manter a
alimentação quando sair do hotel, há ainda
a oferta de snacks saudáveis para levar para
a praia ou num passeio a pé (Grab&Go), num
pequeno recanto que encontrará no lobby .
A maior parte dos produtos têm origem
local, o azeite e as ervas aromáticas são os
elementos preferidos no tempero dos
alimentos.

mimar pelas mãos experientes dos
terapeutas que trabalham com aromáticos
cremes naturais à base dos melhores
produtos da região (alecrim, tomilho,
laranja, amêndoa, sais marinhos e outros).

ACTIVIDADES OUT
Localizado no passadiço da praia de Monte
Gordo e a apenas 400 metros do Hotel,
o The Pr1me Energize Beach Club traz-lhe o
melhor do Algarve: um areal de perder vista,
espreguiçadeiras para descansar com os pés
na areia e os sabores autênticos da região.


