Fakta
RUM:
92 rum
FACILITETER:
Spa, Bastu, gym

Sesimbra Hotel & Spa
Sesimbra är en liten livlig, charmig fiskeort i Costa Azul, strax utanför
Lissabon, med ett myller av trånga gränder med trevliga fiskerestauranger och fina stränder. Staden ligger vid en skyddad vik omgiven
av bergen Serra da Arrabida. Orten har en lång historia med spår av
romarna och morerna, som man kan se i den gamla delen av Sesimbra.
Hotellet är mycket vackert placerat i direkt anslutning stranden i den
charmiga fiske byn Sesimbra. Här bor man med en fantastisk vy över
Atlanten. Perfekt strandläge vid ”California Beach” i Sesimbra!

Golfa i charmiga Sesimbra
Costa Azul strax utanför
Lissabon erbjuder trevliga
fiskerestauranger, fina
stränder och bra golfbanorreceptet på en lyckad golfresa!

AVSTÅND:
Lissabon flygplats 35 km
Quinta do Peru 19 km
Aroiera 30 km
Riba golf 66 km
Santo Estevao 77 km

Hotellet har 92 rymliga,
bekväma och modernt
inredda rum. Alla rum har
balkong och en fantastisk
utsikt över havet. Samtliga
rum är utrustade med: Mini-bar - Internet Skrivbord - Telefon - Safe- TV
- Luftkonditionering - WC
med hårtork, morgonrock
och tofflor.

Du äter gott i hotellets restaurang som erbjuder det bästa av portugisiska
köket, med alla smaker av havet. Det finns ett härligt poolområde där
man har en fantastisk utsikt. Här finns ett härligt spa område med
inomhus pool, turkiskt bad, bastu, tropiska duschar och ett välutrustat
gym.
Området söder om Lissabon kallas Costa Azul-regionen och har flera
härliga banor att erbjuda. Banorna har ett nytt samarbete, som gör det
enklare för dig som besökare att testa hela utbudet! Banorna som ingår
är Quinta do Peru Golf & Country Club, som är vackert belägen mellan
slotten i Sesimbra och Setúbal, med Arrabida-bergen i bakgrunden.
Quinta do Peru har varit värd för flera europeiska Challenge Tour-events
under åren. Arioiera har två fina och utmanande banor: Aroiera I och II.
Riba Golf I och II ligger inbäddad i ett vackert landskap av ekskog och
känne¬tecknas av breda fairways och stora greener. Santo Estevao ligger
i en orörd natur i Ribatejo-regionen i Portugal, 30 minuter österut från
Lissabons internationella flygplats. Det är en relativt enkel bana i dte
bördiga, böljande landskapet.
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