
Because life can be perfect



A majestade do enquadramento 
natural do Royal Óbidos Spa & 
Golf Resort é inegável.



A localização

Conhecida pela sua beleza romântica e pelo imponente castelo, 

Óbidos foi entregue à Rainha Isabel como presente de casamento 

pelo Rei D. Dinis. Esta cidade, no topo da colina, encanta com as suas 

casas caiadas de branco e ruas de paralelepípedos que serpenteiam 

dentro das muralhas do castelo, onde pode deliciar-se com vistas 

espetaculares da Lagoa, da costa e do oceano.

A escassos minutos da costa Atlântica, o Resort encontra-se junto a 

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

A escolha de grandes praias e cidades portuárias com famosas 

especialidades de marisco juntam-se à Lagoa de Óbidos, outro 

ponto de encontro de desportos aquáticos, igualmente ideal para a 

observação de pássaros, à semelhança das Ilhas Berlengas - uma 

reserva natural deslumbrante que engloba um arquipélago rochoso 

desabitado, a 40 minutos de barco a costa.





Royal Óbidos 
Spa & Golf Resort

Cómodo numa companhia tão majestosa, o Royal Óbidos Spa & Golf 

Resort preside todos estes tesouros naturais e culturais à espera de 

serem desfrutados. O Resort inclui um campo de golfe e um hotel 

cinco estrelas, com spa e salas de conferências ao lado de um luxuoso 

empreendimento de vilas e apartamentos.

O campo de golfe profissional de 18 buracos projetado por Seve 

Ballesteros oferece vistas magníficas do golfe e do oceano, um 

Clubhouse com pro-shop, restaurante, bar, lounge para membros e um 

grande terraço com vistas incríveis do campo de golfe e do oceano.
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Localização, acolhimento 
e tranquilidade.



• 36 Quartos Superiores com 40m²

• 2 Suítes com 62m²

• 1 Master Suíte com 83 m²

36 QUARTOS E 3 SUÍTES

Evolutee Hotel

Numa localização verdadeiramente idílica, o Evolutee Hotel oferece 

vistas deslumbrantes sobre o campo de golfe, o Oceano Atlântico e a 

Lagoa de Óbidos, a maior lagoa de Portugal. É o cenário perfeito para 

uma escapadela romântica de fim-de-semana a dois ou para umas 

férias relaxantes em família e para quem procura um serviço discreto 

mas de elevada qualidade e atenção aos detalhes.

O Evolutee Hotel oferece 39 luxuosos quartos duplos, inspirados no 

melhor que o Oeste de Portugal tem para oferecer.

Os quartos do Evolutee Hotel foram projetados pela Yoo Studio, a 

marca internacional de design, empresa fundada pelo empresário 

internacional John Hitchcox e o renomado designer Philippe Starck. 

Os interiores sofisticados oferecem uma mistura intrigante de 

elementos naturais e contemporâneos, criando um ambiente suntuoso 

e relaxante.



•       Receção aberta 24 horas

•       Serviço de quartos

•       Piscina Interior

•       Piscina Exterior

•       Ginásio aberto 24 horas

•       Terraço ao ar livre

•       Centro de conferências

•       Loja

•       Internet Wi-fi

•       Lavandaria e lavagem a seco

•       Estacionamento

SERVIÇOS E INSTALAÇÕES

•       Sauna

•       Banho Turco

•       Jacuzzi

•       6 salas de tratamento 

         e uma sala de relaxamento

SPA & HEALTH CLUB

•       Cobalt Restaurant

•       Cobalt Bar

•       Lobby Bar

•       Pool Bar

BARES E RESTAURANTES



SALAS Forma em U  Escola Quadrada  Sala de 
reuniões 

M2Banquetes CabaretTeatro

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

Salas de conferência

O Centro de Conferências oferece uma generosa área multifuncional, composta 

por seis salas de conferências totalmente equipadas com capacidade para 420 

pessoas, com luz natural, insonorização individual e ar condicionado.

Escolha desde a nossa Master Suíte ao Ballroom com capacidade para 270 

convidados. A excelência do serviço prestado pelo Evolutee Hotel será o fator 

determinante para tornar memorável o seu dia especial.





Campo de Golfe
O campo de golfe do Royal Óbidos Spa & Golf Resort recebeu o 

seu próprio tratamento real graças a uma das maiores lendas do 

golfe de todos os tempos: Seve Ballesteros. Um campo desafiador 

e lindamente projetado, ele percorre suavemente todo o Resort, 

criando uma estrutura na qual residem as várias propriedades e 

instalações. Perto da costa, o jogador de golfe desfruta de excelentes 

vistas sobre o Oceano Atlântico e a Lagoa de Óbidos, a maior lagoa 

de Portugal.

Com 18 buracos e desenhado para se integrar subtilmente com a 

envolvente natural, aproveitando o relevo ondulado, este campo de 

6.400 metros atrai golfistas de todos os níveis.

O campo de golfe inclui um Clubhouse com bar e restaurante (The 

Legend Restaurant), uma pro-shop e uma academia de golfe.

PRÉMIOS

DESTAQUES

Arquiteto: 

Severiano Ballesteros 

Inauguração: 

2 de janeiro de 2012 

Principais características: 

18 buracos / Par 72

Championship Heathland

6.692 m



Este Resort ecológico oferece uma variedade de propriedades 

magnificamente decoradas, compreendendo uma mistura de 

apartamentos de um e três quartos com piscinas comuns e vilas de 

três e quatro quartos com piscinas privadas.

O Royal Evolutee Villas & Apartments é um produto imobiliário com 

600 frações (entre casas isoladas, apartamentos residenciais e 

apartamentos turísticos) situado ao pé do Hotel Evolutee, a curta 

distância do Clubhouse, spa e restaurantes.

Desfrutam da magnífica vista sobre o campo de golfe do Royal 

Óbidos e sobre o Oceano Atlântico.

Um lugar para morar

• Residencial
• Villas de luxo
• Apartamentos

AS PROPRIEDADES



RÉS -DO - CHÃO

Hall de entrada: 6,00 m²

Casa de banho: 3,30 m²

Corredor: 11,00 m²

Escritório: 13,00 m²

Sala de estar: 56,30 m²

Cozinha: 19,80 m²

Lavandaria: 2,70 m²

ApartamentosVillas

1º ANDAR

Hall de entrada + Corredor: 12,20 m²

Suíte: 14,40 m²

Casa de banho principal: 4,00 m²

Master Suíte: 18,40 m²

Closet: 8,80 m²

Suite Principal com Casa de banho: 5,80 m²

Varanda: 5,40 m²

RÉS -DO - CHÃO

E 1º ANDAR

Lounge: 26,85 m²

Kitchenette: 4,20 m²

Quarto: 17,90 m²

Casa de banho privada: 7,70 m²

Quarto: 18,60 m²

Casa de banho: 6,80 m²

Hall: 4,10 m²

Terraço: 15,60 a 13,50 m²

Terraço: 12,30 a 11,30 m²

Arrecadação: 2,50 m²





Localizado no oeste da Europa, Portugal é um país deslumbrante. O clima 

ameno, onde o sol brilha o ano todo, e centenas de quilómetros de costa 

Atlântica emolduram imensas praias de areia, um património milenar, 

cidades cosmopolitas e natureza abundante.

A calorosa hospitalidade portuguesa alia-se a uma gastronomia única 

e aos melhores vinhos para degustar entre visitas a monumentos 

históricos ou cativantes belezas naturais.

São apenas 45 minutos de Lisboa para chegar às maravilhas da Costa 

de Prata, viajando para o interior por terras férteis, passando por sítios 

históricos de inegável importância cultural. Os arredores do Royal Óbidos 

Spa & Golf Resort oferecem um motivo irrefutavelmente convincente 

para colocar a sua fé nesta região florescente de Portugal.

PRINCIPAIS DISTÂNCIAS - DE CARRO

Do aeroporto de Lisboa: 50 min. (90 km)

Do centro de Lisboa: 1 hora (100 km)

De Óbidos: 20 min. (14 km)

De Peniche: 30 min. (30 km)

Da Foz do Arelho: 24 min. (18 km)

O melhor de Portugal



 

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

reservations@evoluteehotel.com  |  www.royalobidos.com


