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Hotel Quinta da Marinha  
Quinta da Marinha är en exklusiv golfanläggning som är vackert belägen 
vid Atlantkusten 40 km från Lissabons flygplats, ett par km från mysiga 
Cascais och Casinot i Estoril. Här finns olika typer av boenden, allt håller 
en mycket hög standard.  

Här finns 198 rum som håller 
en hög standard. Det finns bra 
faciliteter och välutrustade 
rum. Vill man rå sig själv och ha 
det lite mer rymligt kan vi 
rekommendera de fina, 
trivsamma villorna belägna vid 
klubbhuset, ett golfhål bort 
från hotellet. 

De är riktigt mysigt inredda 
med ett vardagsrum med 
öppenspis, egen uteplats, stort 
kök, 1 eller 2 sovrum med 
badrum. Det ingår daglig 
städning och frukostbuffé 
både om man väljer 
Bungalows eller att bo på 
hotellet. 

Vill man vara kvar på hotellet, finns ett bra och varierat utbud av 
restauranger. Inte minst måste man prova Quinta egna fiske restaurang 
Monte Mar som har ett spektakulärt läge vid havet. Det finns fri shuttel 
från hotellet hit.  Övriga restauranger är Five Pines, Klubbhus restaurang, 
Rocca, Cosi Fan Tutte, Bar Trent Jones, lounge och pool bar 
Hotel Marinha har en wellness och Spa avdelning med inomhuspool, 
bastu och möjlighet att få olka behandlingar. 

Föutom golf som man spelar man 
på Resortens egna bana finns alla 
möjligheter för en aktiv 
semester. Man bor granne med 
finns stort tennis och ridcenter. 
Det är en härlig miljö för löpning 
eller att utforska omgivningarna 
på cykel. Kusten är som gjord för 
olika vattensporter. 

 
Fakta  
RUM: 
198 rum 

FACILITETER: 
Spa, Bastu, gym   

AVSTÅND: 
Lissabon flygplats 40 km 
Cascais 4 km  
Estoril 6 km 

 

 

 

 

 

 

Golfdrömmar utanför 
Lissabon  
Pegga upp på Quinta da 
Marina med sagoslotten som 
tornar upp sig på bergen i 
Sintra i bakgrunden. Mellan 
slagen ta tid att njuta av 
vyerna. Runda av dagen med 
en god middag på Monte Mar, 
Quintas egna fiskerestaurang, 
som har ett läge där man 
känner havsstänk från 
Altlanten. 
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