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Em nome
ZMAR

do ambiente

Fomos conhecer o novo conceito do Zmar, um Eco Campo onde
as boas práticas ambientais dão o mote para uma experiência
única, em que natureza é também sinónimo de luxo e conforto.
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BEST OF
Praias, campo e o
conforto de um resort
de luxo com a atitude
despreocupada
do campismo.
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ara onde quer que se olhe, o verde dos campos, salpicado do
amarelo e azul das flores silvestres, domina a paisagem. No ar
sente-se um cheiro a rosmaninho e alfazema. Aqui e ali, veemse borboletas coloridas e os pássaros voam como loucos, em
bando, num festim de pios e chilreios que é impossível ignorar. É a primavera no seu esplendor, apenas à distância de um olhar, vista desde o alpendre de uma das casas de madeira do Zmar.
Situado no coração da Costa Vicentina, bem perto da Zambujeira do
Mar e a poucos quilómetros de algumas das mais belas praias da região,
este projeto de ecoturismo consegue reunir o melhor, não de dois, mas de
quatro mundos, ao juntar o mar com o campo e o conforto de um resort de
luxo com a atitude despreocupada do campismo. Tudo isto com uma forte
preocupação ambiental, que se tornou uma das imagens de marca deste
empreendimento, concebido de raiz para se integrar no riquíssimo cenário natural da região, conservando ao máximo os seus recursos. Para isso
foram utilizados materiais renováveis como a pedra, a madeira (vinda de
florestas certificadas) ou o plástico reciclado – do qual são feitas, por
exemplo, as mesas e cadeiras junto à piscina. Outro pormenor importante: todo o empreendimento, das casas às restantes infraestruturas, está
construído acima do solo, de modo a anular os efeitos negativos da impermeabilização dos solos. Uma solução prática para um problema sério e
um exemplo perfeito do conceito deste Eco Campo, que tem como tema
«a natureza e a ecologia». Como nos é explicado à chegada, «o Zmar oferece um serviço de turismo sustentável com consciência ambiental, mas
com todo um conforto e variedade de serviços que marcam a diferença».
Ao todo, são mais de oitenta hectares de terreno, rodeados pelo Parque
Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, que englobam três tipos
de alojamento em madeira, todos com pequeno-almoço incluído: Oitenta
Zmóveis (até três ocupantes), 29 Zchalets (até seis ocupantes), oito Zchalets adaptados para pessoas com mobilidade reduzida e nove Zvillas (até
seis ocupantes), para além de um sem-fim de serviços e equipamentos.
Para os mais aventureiros, existe ainda a zona Wellcamp, um espaço
destinado aos novos campistas, que pretendem a experiência de um contacto mais direto com a natureza, em tenda ou caravana, mas sem abdicar>>
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CORES VIVAS
Para onde quer que
se olhe, o verde dos
campos, salpicado do
colorido das flores,
domina a paisagem.
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CONCEITO ECO
A madeira de florestas
certificadas é o elemento predominante
neste resort apostado
na sustentabilidade.
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de todo o conforto e bem-estar proporcionado pelo Eco Campo. É também
nesse sentido que, este ano, surge o novo serviço Glamping: uma tenda de
luxo, com estrado de madeira e capacidade para seis pessoas, equipada
com tapetes no chão, colchão de casal com roupa de cama, mosquiteiro,
puffs, candeeiro, mesa baixa e bacia com jarro e toalhas.
Outra novidade é o Zmonte, que permite adquirir uma casa de madeira e instalá-la no Zmar para utilização própria ou investimento (cedendoa para aluguer). Os custos de construção ficam a cargo do proprietário,
que tem ainda de cumprir determinados critérios ambientais. Depois, mediante o pagamento de uma taxa mensal de 110 euros, que inclui água, luz
e internet, pode usufruir de todos os serviços do Eco Campo, que são bastantes… Do renovado restaurante Frezco, agora com cozinha ao vivo, que
propõe pizas, massas e grelhados na hora e à escolha do cliente, ao novo
bar/tenda Chill-Out, em funcionamento todos os dias a partir de junho, são
muitas as propostas. Um dos locais mais apelativos é a enorme piscina
exterior, sempre com espaço para todos, seja para um simples mergulho
ou umas vigorosas braçadas ao longo dos seus cem metros de comprimento. Também obrigatória é a piscina de ondas coberta, que recria
quase na perfeição a sensação de um revigorante banho de mar.
A zona desportiva, mais afastada da principal área comum, inclui dois
campos de ténis, um polidesportivo e dois campos cobertos de padel. Há
ainda a possibilidade de alugar bicicletas ou descontrair no Zpa, um centro
de bem-estar, pago à parte, com serviço de massagens, sauna, banho
turco, hidromassagem e ginásio (este de uso livre e gratuito).
E, sendo um espaço familiar assumido, os mais pequenos também não
foram esquecidos, tendo a sua área própria – que inclui parque infantil e
clube com diversas atividades diárias – integrada num espaço de quatro
hectares. Também a pensar nos mais novos (mas não só), foi instituída a
«Hora de Alimentar os Animais», durante a qual os hóspedes podem dar
de comer aos patos, burros, ovelhas e cabras da herdade.
Quanto ao resto, é campo a perder de vista e muitas surpresas por
descobrir, como o remodelado percurso de arvorismo, composto por longos troços de slide e pontes suspensas entre enormes sobreiros. Ou então
simplesmente deixar-se estar, de olhos fechados, a ouvir os pássaros…

ZMAR
Herdade A-de-Mateus,
EN 393/1, São Salvador
Odemira
Tel.: 283690010
Zmóvel a partir de 83 euros
por noite (2 ocupantes;
pequeno-almoço incluído)
zmar.eu
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