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NO ZMAR ECO RESORT a animação deste verão 
vai dar que falar. Entre 15 de Junho e 15 de 
Setembro vai poder participar num progra-
ma diário com uma oferta de actividades: 
Zport Experience, Zen Experience ou  Party 
Experience.
Temos ao seu dispor várias opções de aloja-
mentos em madeira T1 ou T2, equipados com 
LCD HD, ar condicionado, kitchenette e casa 
de banho, com uma capacidade até 6 pessoas.
Pode optar por ficar alojado com pequeno-
-almoço ou optar por um plano de meia-
-pensão ou pensão completa e não ter que 
pensar em mais nada a não ser divertir-se 
e descansar!
Terá acesso também a vários serviços e in-
fraestructuras. Para se divertir existem inú-
meras alternativas: um parque aquático 
com 3 piscinas incluindo uma piscina inte-
rior com ondas e uma piscina exterior com 
100 metros de comprimento. Uma zona de 
desporto e aventura com um circuito de ar-
vorismo com pontes áreas e slides e, ainda, 
bicicletas, courts de padel e ténis, campo po-
lidesportivo (futebol, andebol e basquetebol), 
matraquilhos humanos, tiro com arco, cir-
cuito pedestre de manutenção e ginásio.
Poderá ainda cuidar de si no excelente Spa 
do Zmar, equipado com uma piscina de hi-
dromassagem, jacuzzi, sauna e banho turco, 
assim como um conjunto de salas onde se 
realizam tratamentos de corpo e faciais bio 
e ainda um centro de estética. 
Para os mais pequenos existe a área Kidz 
com eco workshops e ateliers, que inclui 

também um parque infantil e a hora de ali-
mentar os animais do Zmar.
Não deixe de experimentar os Petiscos & Re-
frescos do Bar´Il situado no deck da piscina e 
relaxar numa “cama” do Nikki Pool com uma 
esplanada e serviço exclusivo - dois novos 
“spots” recém-inaugurados para este verão.
Pode ainda contar com Restaurante e o 
Snack-Bar Frezco ou ainda a Roulotte-Bar 
para saborear a boa gastronomia assinada 
pelo Chef Carlos Bernardo. 
Os fins de tarde às quartas e sábados vão ficar 
famosos pelas Sunset Parties ao som de DJ!
Terá todo um Resort a fervilhar de vida e 

paredes-meias com algumas das melho-
res praias de Portugal. No Zmar só lhe vai 
faltar tempo para aproveitar toda a oferta 
disponível pois temos ainda Pista de Karts 
a Pedais, a Sala para Teenagers com Ping-
-Pong e Matraquilhos, a Sala de Snooker, a 
Sala de Cinema com Programação diária, 
Passeio de Buggies e Pista de Carros Teleco-
mandados.
Mas se é daquelas pessoas que não con-
segue desligar-se do trabalho durante as 
férias, saiba que o Zmar, sob a assinatura 
“Corporate Experience: Atreva-se a Voar 
Mais Alto” é o local ideal para a realização 
de eventos,  reuniões empresariais e team-
buildings. Um espaço com preocupações 
ecológicas, único e original, ideal para que-
brar a rotina citadina das empresas.
O Zmar é um conceito Ecológico premiado 
a nível nacional e internacional, que convi-
da a desfrutar o Turismo Sustentável. 
Faça já a sua reserva e tenha a sua Zmar Ex-
perience!

Reservas por email: reservas@zmar.eu ou 
por telefone: 283 690 010.
Visite o site www.zmar.eu e espreite outras 
campanhas e oportunidades disponíveis. 

Atreva-se a Viver 
Experiências Infinitas!

www.zmar.eu
reservas@zmar.eu
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