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Royal Obidos  
Det här är ett helt nytt, lyxigt boutiquehotell. Det ligger mycket vackert 
beläget med strålande vyer över Atlanten och golfbanan. 

Det är ett litet exklusivt 
designhotell med endast 39 
rum. De rymliga rummen är 
vackert inredda det finns 
luftkonditionering, LED-TV, 
minibar och värdeskåp. 

Här äter du gott i en en 
vacker miljö med 
fantastiska vyer över 
golfbanan och Atlanten. 
KOBE Steak & Sushi 
Restaurant erbjuder en 
bred meny med kött och 

sushi rätter. Vid The Legend Restaurant & Bar vid klubbhuset kan du 
njuta av ett brett utbud av menyer, från en enkel och fräsch sallad till 
utsökt gourmet. Njut och koppla av vid Evolutee spa området. Här finns 
en uppvärmd inomhuspool, finsk bastu, ångbad med aromaterapi, 
relaxrum och en omfattande meny av individanpassade och exklusiva 
behandlingar med utvalda Eminence ekologiska hudvårdsprodukter. Här 
finns det mesta för en aktiv semester med välutrustat gym, simbassäng, 
erbjuder hotellet ett sportcenter som består av två tennis och två paddle 
banor, multisport banor, sport området samt en bowlingbana. Vid 
Óbidos lagunen finns ett bra utbud av vattensporter som vindsurfing, 
kitesurfing, catamaraning, paddling, wakeboard och vattenskidor. Vill 
man hålla sig på land, varför inte utforska de vackra omgivningarna på 
cykel. 

Royal Obidos är en mycket vackert belägen mästerskapsbana med utsikt 
över Óbidos lagunen och kusten. Banan är designad av Seve Ballesteros, 
och den täcker ett generöst område. Det är en omväxlande park, skogs 
bana som är en rolig spelutmaning oavsett spelnivå. Här finns bra 
träningsmöjligheter med drivingrange, puttinggreen, chippinggreen och 
övningsbunker 

 
Fakta  
RUM: 
70 rum 

FACILITETER: 
Spa, Bastu, gym   

AVSTÅND: 
Lissabon flygplats 90 km 
Peniche 17 km 
Obidos 19 km  
Royal Obidos 0 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royal Obidos, Golf Resort 
of the Year!  
Resorten fick mycket 
välförtjänt den fina 
utmärkelsen Golf resort of the 
Year av bransch 
organisationen IAGTO, måste 
upplevas på plats!  
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