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Zmar Eco Experience

Um destino sustentável dentro do Alentejo
A sustainable destination in the Alentejo
Em pleno campo alentejano e perto das mais belas praias de Portugal encontrará um destino turístico com vida própria que promete agradar a toda a família.
In the Alentejo countryside and close to the most beautiful Portuguese beaches you'll find a tourist destination with its own life that promises to please the whole family.

Perto da Zambujeira do Mar e de Vila Nova
de Milfontes, numa herdade de 81 hectares
em plena Rota Vicentina, o Zmar Eco Experience é o destino ideal para quem procura uma estadia em plena natureza que lhe
permita desfrutar de cada minuto sem olhar
para o relógio. Para trás fica a correria do
dia-a-dia, o stress do trânsito, o ruído citadino, dando lugar a uma experiência única
de tranquilidade e diversão para todos os
gostos e idades.
Se ainda não conhece saiba que o Zmar
é um resort diferente, cujo conceito foi já
premiado inúmeras vezes, sendo as mais
recentes o Prémio Categoria Ecoturismo
do Portugal Cinco Estrelas, este ano, ou os
prémios Melhor Filme do Alentejo e de Hotéis, Spas e Resorts da ART&Tur, em 2016.
Galardões à parte, percebe-se quando estamos neste resort o motivo que o leva a ser
tão elogiado. O seu carácter inovador, ecológico e sustentável é evidente desde logo.
Trata-se de um verdadeiro projeto de ecoturismo com várias tipologias de alojamentos

em madeira T1, T2 e T3, com instalações
amplas, modernas e bem equipadas, e cuja
construção se adaptou à natureza circundante, respeitando os cursos de água, as
árvores e as plantas que já ali habitavam.
Os alojamentos recorrem à energia solar e
estão equipados com cozinha, sala com TV
LCD HD por satélite, wi-fi (também disponível nas zonas comuns) e ar condicionado.
Uma vez no Zmar, diversão não falta, para
adultos e crianças. O parque aquático do
resort conta com três piscinas, incluindo
uma piscina interior com ondas, piscina exterior com 100 m e piscina para crianças.
Além disso, dispõe de um circuito de arvorismo com pontes aéreas e slides. Os hóspedes podem aproveitar as bicicletas para
conhecer melhor a herdade e a pista de
ciclismo de 450 metros. Outras sugestões
são os courts de padel e ténis, o campo
polidesportivo que lhe permite jogar futebol, andebol e basquetebol, o tiro ao arco,
o circuito pedestre, matraquilhos humanos
ou ginásio. Para relaxar, nada melhor do

que um tratamento no Centro de Bem-estar,
equipado com duas salas onde se realizam
massagens com produtos Bio. Os mais pequenos contam com a área Kidz, que inclui
um parque de diversões e uma Quinta Pedagógica.
Outra área importante é a da Food Experience e aqui poderá experimentar o Restaurante Frezco Biztro, com uma ementa
fixa de gastronomia alentejana, o Frezco.
Come, com serviço de buffet, bem como o
Frezco Café e o Frezco Bar Piscina.«
Reservas: www.zmar.eu/ 212 420 580/ reservas@zmar.eu
Nearby Zambujeira do Mar and Vila Nova
de Milfontes, in a 81-hectare estate in Vicentina Coast, Zmar Eco Experience is the
perfect destination for those who want a stay
in full nature that allows them to enjoy each
minute without thinking about time. Behind
us we leave the day-to-day hustle, the traffic stress, the urban noise, making way to a
unique experience of peace and fund for all
tastes and ages.
If you don't know Zmar yet be aware that this
is a different resort whose concept with a
winning concept, and the more recent awards were the Ecotourism Category Award in
Portugal Cinco Estrelas, this year, or the prizes Best Alentejo Movie and Hotels, Spas
and Resorts by Art&&Tur, in 2016.
Apart from the awards, as soon as we are
in this resort we understand the reason why
it is so applauded. Its innovative, ecological
and sustainable character is always visible.
This is a true ecotourism project with different typologies of wood accommodation

- one, two or three bedrooms, with large,
modern and well-equipped facilities, whose
construction adjusted into the surrounding
nature, in full respect for the watercourses,
the trees and the plants who lived there already. The villas use sun energy and have
kitchen, living room with satellite TV LCD
HD, wi-fi (also available in public areas) and
air-conditioning.
Once in Zmar there's plenty of fun, for adults
and children. The resort's water park has
three pools, including an indoor pool with
waves, 100-m outdoor pool and kids pool.
Besides, there is tree-top circuit with aerial
bridges and slides. Guests can use the bikes to get to know the estate and the 450-m
cycling track. Other suggestions are tennis
and padel courts, sports field for football,
handball and basketball, archery, pedestrian trail, human foosball or gym. And to
relax there's nothing better than a treatment
in the Well-Being Centre, equipped with two
rooms where you can have a massage with
Bio products. Children have the Kidz area
that includes an amusement park and pedagogical farm.
Another essential area is the Food Experience and here you can try Frezco Biztro
Restaurant, with a permanent Alentejo gatsronomy menu, the Frezco.Come with buffet
service, as well as the Frezco Café and the
Frezco Pool Bar.«
Reservations: www.zmar.eu/ 212 420 580/
reservas@zmar.eu

