


Óbidos está à distância de uma curta viagem de 

carro a partir de Lisboa. Voos diretos para a capital 

portuguesa, a partir das principais cidades europeias, 

bem como uma fiável rede de transportes, tornam a 

região apetecível para investidores e golfistas que 

procuram uma zona genuinamente campestre





Royal Óbidos
Spa & Golf Resort
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Royal Óbidos 
Resort

A localização ímpar do Royal Óbidos Spa & Golf Resort é inegável. 

Acompanhando a linha da costa, a poucos minutos da praia e quase a tocar 

na Lagoa de Óbidos, este empreendimento de 136 hectares próximo da 

vila medieval de Óbidos ocupa uma posição geográfica verdadeiramente 

invejável, apenas a 45 minutos de Lisboa. 



O Royal Óbidos inclui um hotel de 5 estrelas, servido por 

um spa e salas de reunião ao qual está associado um 

conjunto de apartamentos “Hotel Residences”. No total, o 

Resort conta com 630 unidades turísticas, com moradias 

V3 e V4, apartamentos T2 e T3, bem como T2 em “Hotel 

Residences” - apartamentos T2 que se transformam em 

duas unidades independentes para exploração turística, 

com o simples fechar de uma porta – uma inovadora 

opção de investimento.

O campo golfe de 18 buracos, projetado por Severiano 

Ballesteros, proporciona uma vista fantástica sobre a 

Lagoa de Óbidos e o Oceano Atlântico. Dispõe de pro shop, 

restaurante, bar, lounge para membros e de um imenso 

terraço panorâmico sobre o campo de golfe e o mar.

Porque a vida pode 
ser perfeita





Visitas a Quintas Vinícolas

Passeio de barco na lagoa

Visita guiada a Óbidos

Passeios a cavalo

Clínica de golfe

Paintball

Pesca

Surf, Kayak Surf 

Stand Up Paddle

Mergulho

Aluguer de bicicleta

Atividades



Royal Óbidos Apresenta



Evolutee 
Hotel



Evolutee Hotel

No Evolutee Hotel do Royal Óbidos Spa & Golf Resort irá 

viver uma experiência única e inesquecível.

É um boutique hotel de 5 estrelas perfeito para uma 

estadia a dois ou umas férias familiares descontraídas e 

para todos aqueles que procuram um serviço discreto mas 

exigente, dedicadamente atento a cada ínfimo detalhe.

O design de interiores é assinado pelo yoo Studio, a 

equipa de design da yoo, marca criada pelo empresário 

John Hitchcox e pelo aclamado designer Philippe Starck.

Graças ao seu posicionamento perfeito, o Evolutee Hotel 

proporciona vistas inspiradoras sobre o campo de golfe, 

o Oceano Atlântico e a Lagoa de Óbidos, a maior de 

Portugal.





• 36 quartos superiores com 40 m²
• 3 suítes com 62 m²
• 1 Master suíte com 83 m²

36 Quartos e 3 Suites

Inspirado no melhor 
do oeste de Portugal 

O Evolutee Hotel dispõe de 36 quartos duplos, de 40 

m2, inspirados no melhor que a região Oeste oferece. A 

decoração, de uma tranquila sofisticação, resulta de uma 

atenta adopção pela yoo Studio de elementos naturais e 

contemporâneos, proporcionando um ambiente exclusivo e 

descontraído.

Todos os quartos têm varandas, ou com vista nascente 

ou para a paisagem infinita sobre o azul do Atlântico e o 

campo de golfe.



Situado numa área de beleza natural única, o Centro 

de Conferências do Evolutee Hotel dispõe de óptimas 

características para a realização do seu evento.

O Centro de Conferências oferece um espaço multi-

funcional com proporções generosas, 6 salas de 

conferências totalmente equipadas com capacidade para 

até 420 pessoas, com luz natural, isolamento acústico e 

ar condicionado individual.

Centro de Conferências

Outros serviços:
O hotel oferece uma ampla gama de opções 

audiovisuais para o seu evento.



Centro de Conferências
Casamentos, Festas de aniversário 
& Reuniões

SALAS U-shape  Classroom Square  Boardroom METROS2Banquet CabaretTheatre

1 126 108 54 45 63 72 - 145

1+2 240 144 72 57 90 66 - 250

2 85 72 36 33 54 42 28 105

2A 55 - - 18 18 24 22 58

2B 35 - - 15 18 24 22 46

2+3 340 180 90 72 84 80 - 236

3 120 108 54 39 72 60 - 145

3A 24 - - 15 12 18 14 44

3B 36 - - 21 24 24 16 40

3C 35 - - - - - 22 44

3A+B 56 60 30 21 36 36 30 85

3B+C 50 60 30 21 36 36 30 8585

1+2+3 420 276 138 - 225 - - 430

Foyer - - - - - - - 109

Seja qual for o seu evento, poderá escolher qualquer um 

dos espaços que melhor se aplica ao pretendido, desde a 

Master Suíte para um casamento íntimo ao nosso salão 

de festas com capacidade para 270 convidados.

A excelência do serviço oferecido pelo Evolutee Hotel 

será o fator determinante para tornar o seu dia especial 

inesquecível.



O Mandalay Spa deve a origem do seu nome à última 

capital real da Birmânia e a sua filosofia deriva das 

terapias oriundas do Sudeste Asiático com tratamentos 

baseados na medicina Indiana e Tailandesa.

Os tratamentos são baseados em tradições de cura 

da realeza tailandesa e na medicina indiana Ayurveda, 

reconhecida como a mais antiga ciência médica da Índia.

O Mandalay Spa disponibiliza diversas marcas 

internacionais de excelência – SUNDÃRI (de inspiração 

ayurvédica), Ytsara (de origem tailandesa), The Refinery 

London (especial para homens). Combinando remédios 

tradicionais com o profundo toque terapêutico, o Mandalay 

Spa proporciona experiências autênticas para descontrair, 

elevar o espírito e atingir a felicidade emocional.

O Health Club do Mandalay Spa Royal Óbidos dispõe 

de uma sala de Pilates e Yoga e um ginásio totalmente 

equipado para exercitar o corpo.

Mandalay Spa



Bares & Restaurantes

Restaurante Cobalt
O Restaurante Cobalt oferece um menu dinâmico num 

ambiente requintado. Prove os fantásticos vinhos e deguste 

uma harmoniosa combinação de sabores e produtos regionais, 

apreciando a magnífica vista sobre o campo de golfe e o 

Oceano Atlântico.

Cobalt Bar
Com elegantes bancos em couro branco e carvalho, lustres e 

um espelho ricamente ornamentado, esta área íntima é perfeita 

para uma bebida antes do jantar no Restaurante Cobalt.

Lobby Bar
Para descontrair, deguste de um copo de vinho da região ou, se 

preferir, prove os nossos cocktails junto da lareira, apreciando 

a deslumbrante vista para o campo de golfe e o Oceano.

Pool Bar
O Pool Bar, junto à piscina exterior, dispõe de refeições 

leves e permite-lhe desfrutar da piscina e dos espaços 

verdes que o Evolutee oferece.



Recepção 24 horas

Serviço de quarto

Mandalay Spa

Piscina interior

Piscina exterior

Ginásio 24 horas

Restaurante Cobalt

Cobalt Bar

Lobby Bar

Bar da Piscina

Terraço ao ar livre

Centro de conferências

Acesso à internet Wi-fi

Lavandaria e limpeza a seco

Estacionamento no piso térreo

Evolutee Hotel

Serviços



Royal Óbidos Golfe



Campo de Golfe

O campo de golfe do Royal Obidos Spa & Golf Resort 

recebeu o seu próprio tratamento real graças a uma 

das maiores lendas do golfe de todos os tempos: Seve 

Ballesteros.

Um curso desafiador e lindamente projetado, percorre 

todo o Resort, criando uma estrutura na qual residem 

as várias propriedades e instalações. Perto da costa, o 

jogador desfruta de excelentes vistas sobre o Oceano 

Atlântico e a Lagoa de Óbidos, a maior lagoa de Portugal.

Prémios



Aquiteto: 
Severiano Ballesteros 

Inauguração: 
2 de Janeiro de 2012 

Principais características: 
18 Buracos / Par 72
Championship Heathland
6.692 m
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Clubhouse & The 
Legend Restaurant

Antes ou depois do seu jogo, descontraia no terraço do 

Clubhouse com vista sobre o green do 18 e o Oceano 

Atlântico. Excelentes balneários estão disponíveis para 

Homens e Senhoras, oferecendo o uso dos cacifos e 

infraestruturas para poder tomar um duche depois da 

sua volta.

Desfrute da vasta variedade de menus disponíveis, desde 

uma simples salada a uma experiência gourmet.



Map



Real Estate 
Royal Óbidos



O Resort oferece uma magnífica selecção de propriedades, 

desde apartamentos T2 e T3, com piscinas comuns, a 

moradias V3 e V4 com piscina privativa.

Um Lugar para desfrutar 
a Vida

• Hotel Residences
• Luxury Villas
• Apartamentos

As Propriedades



Hotel Residences 
Os apartamentos T2, em regime de “Hotel Residences” 

podem ser utilizados separadamente como um T1 + um 

T0, localizam-se junto ao hotel de 5 estrelas e a uma curta 

distância a pé do clubhouse. A maioria do Hotel Residences 

desfruta de vistas magníficas do campo de golfe e do 

Oceano Atlântico.

Luxury Villas
As moradias T3 e T4 debruçam-se sobre o campo de golfe 

e foram cuidadosamente distribuídas para beneficiarem 

de uma localização privilegiada e de uma paisagem 

excepcional sobre o mar. As moradias, disponíveis em 

várias tipologias e áreas, têm piscinas privativas.

Apartamentos
Os apartamentos estão distribuídos por três aldeias, todas 

com piscinas comuns e parque infantil. Tanto os T2 como 

os T3 dispõem de áreas generosas, bem como de terraços 

espaçosos, para que usufrua da paisagem e do ar puro. 





A Localização

A poucos minutos da costa atlântica, o Resort fica ao lado de 

dois dos principais locais de surf da Europa - Peniche-Baleal e 

Nazaré. A escolha de ótimas praias e cidades portuárias junta-

se à Lagoa de Óbidos, outro ponto de desportos aquáticos, 

igualmente ideal para a observação de pássaros, semelhante às 

ilhas Berlengas, uma reserva natural deslumbrante que engloba 

um arquipélago desabitado, a 40 minutos de barco a costa.

Principais distâncias - Carro

Do aeroporto de Lisboa: 50 minutos

Do centro de Lisboa: 1 Hora



 

Cabeço da Serra, Vau, Óbidos, Portugal  |  Phone: +351 262 965 220

info@royalobidos.com  |  www.royalobidos.com


