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Experiências que se renovam todos os anos
Experiences to be renewed every year

Menos de um ano após o incêndio de 24 de se-
tembro de 2016, que afetou algumas áreas do 
Zmar Eco Resort, (re)nasce agora uma unidade 
que soube renovar-se apostando em dar sempre 
mais a quem a elege para umas férias ou esca-
padas na Costa Vicentina. A grande abertura ao 
público aconteceu dia 1 de junho, e os primeiros 
hóspedes puderam testemunhar "in loco" o novo 
fôlego que se vive pelo Zmar. 
Aqui tem a uma semana de férias onde não 
há momentos de monotonia, podendo usufruir 
de várias atividades diversificadas em espaços 
distintos, sempre no meio da natureza. Não se 
esqueça que está numa área privilegiada, uma 
herdade de 81 hectares inserida na Rota Vicen-
tina, muito perto da Zambujeira do Mar e de Vila 
Nova de Milfontes, bem como das suas magní-
ficas praias. 
O verão no Zmar já está a ser preparado com 
toda a motivação pela equipa de profissionais 
que está decidida a tornar este resort um dos 
pontos de paragem obrigatória no Alentejo. As-
sim, os meses quentes poderão contar sempre 
com muita animação, diurna e noturna, em par-
ceria com Paulo Magalhães. 
Além disso, os hóspedes poderão ver com os 
seus próprios olhos não só os espaços recupera-
dos e melhorados - como o restaurante, o bar, as 
cozinhas e a piscina de ondas - como também os 
novos serviços e espaços que prometem fazer 
sucesso junto de pequenos e graúdos.
Em família poderá visitar a Quinta Pedagógica 
e participar na alimentação dos burros, cabras, 
ovelhas, patos e gansos que fazem parte desta 
"família". É também no Espaço Kidz que encon-
trará um novo Centro de Interpretação Ambiental 
que mostra e explica a flora, a fauna, o clima e 
os principais vestígios ancestrais da região. Isto 
além de tudo o que já existia e continua a existir 
no Zmar para os mais pequenos, como a Casa 

Novos espaços e novos serviços com a mesma sensação de liberdade e boa disposição 
de sempre é o que o Zmar promete nesta reabertura ao público. 

New areas and new services but the same old sense of freedom and joy is what Zmar promises 
in this reopening to the public. 

Less than a year after the fire of September 
24th 2016, that affected some of Zmar Eco 
Resort's areas, a unit is now (re)born with 
the ability to always renovate itself and give 
more to those who choose it for holidays or 
getaways in the Vicentina Coastline. The 
grand opening is set for June 1st and the 
first guests will be able to witness "in loco" 
the new breath that is felt in Zmar.
Here you have a week of vacation without 
a moment of boredom, being able to enjoy 
many activities in different spaces, always 

surrounded by nature. Don't forget that you 
are in a privileged place, a 81-hectare es-
tate in the South West Coast of Portugal, 
close to Zambujeira do Mar and Vila Nova 
de Milfontes, and their beautiful beaches.
Summer in Zmar is already being prepared 
with great enthusiasm by the team of pro-
fessionals set on transforming this resort 
into an imperative port of call in Alentejo. 
So in the next hot months you can always 
count on a lot of entertainment, day and ni-
ght, in a partnership with Paulo Magalhães.  
Besides guests can not only see with their 
own eyes the areas that were recovered 
and improved - the restaurant, bar, kitchens 
and indoor pool with waves - as well as the 
new services and areas that promise to be 
a success with kids and grownups alike. 
In family you can visit the Pedagogical 
Farm and help to feed the donkeys, goats, 
sheep, ducks and geese that are a part of 
this "family". The Kidz Experience will also 
allow you to find the new Environmental 
Interpretation Centre that shows and ex-
plains the flora, fauna, climate and main 
ancestral vestiges in the region. All this 
together with what was already there for 
children, such as the Kidz House with eco 
workshops and ateliers, the amusement 
park and, of course, the pools (outdoor and 
indoor with waves). 
But there are more news in Zmar. Such 
as the Bistro Restaurant with a new bar; 
a Chill-Out Patio by the deck and Chill-Out 
areas by the outdoor pool; a Bar in the 
pool; new meeting areas and a new buil-
ding for a Gym. Plenty of reasons to make 
a reservation.«
Reservations: www.zmar.eu/ 212420580/ 
reservas@zmar.eu

Kidz com eco workshops e ateliers, o parque de 
diversões e, claro, as piscinas (exterior e interior 
com ondas). 
Mas as novidades no Zmar não se ficam por 
aqui. Conte com um Restaurante Bistro que in-
tegra um novo bar; um Páteo de Chill-Out junto 
ao deck e áreas Chill-Out junto à piscina exterior; 
um Bar na Piscina; novas salas de reunião e um 
novo edifício para o Ginásio. Motivos não faltam 
para reservar já a sua estadia.«
Reservas: www.zmar.eu/ 212420580/ 
reservas@zmar.eu


