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Hotel Golf Mar
Situado à beira-mar, a cerca de 50km de Lisboa, o Vimeiro oferece paisagens 
idílicas de belas praias de areia fina e falésias, que convidam à contemplação 
da beleza extraordinária do Litoral Oeste. No topo de uma falésia em frente 
ao mar, o Hotel Golf Mar tem acesso direto à Praia de Porto Novo. 

Com um património histórico e cultural e uma localização excecional muito 
próxima de Óbidos, Peniche, Mafra e Ericeira, a qualidade dos serviços e uma 
ampla gama de atividades fazem deste hotel um destino único. 

O Hotel alberga um Restaurante com vistas deslumbrantes para o mar, com 
cozinha tradicional e capacidade para 1000 pessoas.

Dispõe também de um Bar, com terraço e esplanada vista mar e serra, onde 
são servidos todo o tipo de cocktails.



serviços
Serviços do Hotel
• Receção 24h e sala de bagagens 
• Restaurante e bares
• Business center
• 2 PCs disponíveis no lobby do hotel
• Estacionamento exterior
• Sala de jogos
• Spa
• Ginásio, sauna e banho turco
• Piscina exterior e interior aquecida
• Serviço de lavandaria (a pedido)
• Kids club
• 3 elevadores
• 18 salas de reunião 



QuartosComodidades
Varanda (exceto nos superiores e suite), casa de 
banho com banheira e amenities, mesa de apoio 
com cadeira, telefone (com linha para exterior), 
almofadas standard, edredon, TV LCD, cofre, 
mini-bar, secador de cabelo, aquecimento central 
(A/C nos superiores).



Restaurante “Bombordo”
A experiência gastronómica no Hotel Golf Mar será um dos momentos 
inesquecíveis da sua estadia. Com confeção própria, os sabores 
regionais e tipicamente portugueses têm um lugar especial nos 
menus do Hotel Golf Mar. Saboreie uma ampla variedade de pratos 
com conjugaçôes frescas e saudáveis. Deixe-se contagiar pela 
doçaaria típica Portuguesa confecionada pelos Chefs pasteleiros do 
Hotel Golf Mar.

restaurante



Bar “Londres”
Construído segundo o genuíno espírito de um 
pub inglês, este espaço convida ao convívio e à 
descontração. Desfrute da esplanada. Relaxe e 
inspire-se a ver o pôr-do-sol banhar de laranja o 
horizonte.

bar



businessBusiness rooms
(18 salas, 2.445 m2) 
• Reuniões & conferências
• Congressos e grandes eventos
• Seminários & workshops
• Galas, festivais & celebrações



Restaurante “Bombordo”
A experiência gastronómica no Hotel Golf Mar será um dos momentos 
inesquecíveis da sua estadia. Com confeção própria, os sabores 
regionais e tipicamente portugueses têm um lugar especial nos 
menus do Hotel Golf Mar. Saboreie uma ampla variedade de pratos 
com conjugaçôes frescas e saudáveis. Deixe-se contagiar pela 
doçaaria típica Portuguesa confecionada pelos Chefs pasteleiros do 
Hotel Golf Mar.

businessBusiness rooms
(18 salas, 2.445 m2) 
• Reuniões & conferências
• Congressos e grandes eventos
• Seminários & workshops
• Galas, festivais & celebrações



Bar “Londres”
Construído segundo o genuíno espírito de um 
pub inglês, este espaço convida ao convívio e à 
descontração. Desfrute da esplanada. Relaxe e 
inspire-se a ver o pôr-do-sol banhar de laranja o 
horizonte.

business spa Spa
Relaxe o corpo e a mente num santuário de bem-estar. Descubra qual 
a massagem mais adequada ao seu estado de espírito. Renove as 
suas energias. Não deixe de desfrutar da sauna e banho turco ou do 
ginásio do Hotel Golf Mar, espaço repleto de luz natural, vistas 
privilegiadas para o Atlântico e equipado com equipamentos de 
musculação e cardio-fitness.
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piscina clubaventura

Vimeiro Clube Aventura
Crianças, adolescentes e adultos fazem o seu ponto de encontro no 
lugar mais divertido do Hotel Golf Mar.

No parque do Vimeiro Clube Aventura encontra as seguintes 
atividades para diversão de toda a família:

• Slide
• Escalada
• Tiro com Arco, Besta e Pressão de Ar
• Paintball
• Birdwatching
• Roller Balls
• Passeios pedestres e de BTT
• Tours na Região Oeste

No espaço Clube Aventura também poderá disfrutar do parque Fun 
Kids. Fun Kids é um parque desenhado especialmente a pensar nas 
crianças. Neste espaço, vigiado por instrutores qualificados, as 
crianças podem desfrutar de diversas actividades: 
insufláveis, trampolim, jogos tradicionais, futebol, 
mini-golf, caça ao tesouro e mini-orientação.

O Fun Kids está aberto aos fins-de-semana e 
feriados e todos os dias dos meses de 
Julho e Agosto.



aventura
surf academy

Good surf, good love 
Surf Academy
Aluguer de Material, Batismo Surf, Aulas Individuais e de Grupo com 
transporte incluído.



beach
• Acesso a 20 km de Praias
• Praias com Bandeira Azul
• Gold Award Quality Coast



Good surf, good love 
Surf Academy
Aluguer de Material, Batismo Surf, Aulas Individuais e de Grupo com 
transporte incluído.

trekking
8 trilhos pedestres sinalizados no 
concelho de Torres Vedras
3 trilhos pedestres sinalizados no 
concelho da Lourinhã



Workshops de Liderança e Coaching
com Cavalos

património
cultural

Localização muito próxima de Óbidos, Peniche, 
Caldas da Rainha, Mafra e Ericeira

*Foto de Óbidos



cultural
A não perder: Buddha Eden Jardim da Paz, Tapada Nacional de 
Mafra, Centro de Recuperação do Lobo Ibérico, Serra de
Montejunto, Serra do Socorro e da Archeira, Lagoa de Óbidos, 
Reserva Natural da Ilha da Berlenga, Serra dos Candeeiros

património
natural
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