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Zmar
O ZMAR ENTRA ASSIM EM 2016

MUITA DIVERSÃO, GLAMOUR
E ATREVIMENTO!

O

Zmar Eco Campo
despede-se de 2015
em grande apostando
numa grande
produção cheia de
carisma que se diferencia pela
criatividade e irreverência.
O mote para a Festa de Reveillon
na fabulosa Tenda de Eventos será
o Speakeasy Americano: as festas
clandestinas que animaram os
loucos anos 20 durante a Lei Seca.
A decoração temática, a música e
o ambiente recriam a época em
que a proibição que durou 13
anos foi dominada por gangsters
e pelo controlo da máfia sobre
o comércio ilegal de bebidas.
O Zmar entra assim em 2016 com
momentos de muita diversão,
glamour e atrevimento!
O Pack de Reveillon inclui Cocktail,
Jantar de Fim de Ano, espumante
para o tradicional Brinde à
meia noite, Bar Aberto e Ceia.
A pista de dança promete com
Bailarinos, Coyote Bar, Peep Show
ao ritmo do Electro Swing dos
anos 20. No dia 1 será servido
um Brunch no Restaurante
Frezco para repor as energias.
Para as crianças o Zmar prepara
uma festa exclusiva num espaço
reservado para que se possam
divertir num ambiente exclusivo!
Uma festa muito vintage e original,

com o glamour dos Anos `20!
Pack Reveillon: Adulto:135,00€ |
Criança até aos 12 anos: 50,00€
As opções de alojamentos
em madeira são várias: T1 ou
T2, equipados com LCD HD,
ar condicionado, kitchenette
e casa de banho, com uma
capacidade até 6 pessoas.
Para umas mini-férias completas,
o Zmar dispõe de vários serviços
e infraestructuras tais como uma
piscina interior com ondas, uma zona
de desporto e aventura com um
circuito de arvorismo com pontes
áreas e slides e, ainda, bicicletas,
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courts de padel e ténis, campo
polidesportivo (futebol, andebol
e basquetebol), matraquilhos
humanos, tiro com arco, circuito
pedestre de manutenção e ginásio.
O Spa é o local ideal para relaxar,
equipado com uma piscina de
hidromassagem, 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

alimentar os animais do Zmar.
Um verdadeiro espaço de
ecoturismo, uma experiência em
comunhão com a natureza: são
81 hectares para explorar a pé,
de bicicleta ou em kart a pedais.
A pensar em todas as idades, o
Resort dispõe de uma sala equipada
para os teenagers com mesa de
Ping-Pong e Matraquilhos, uma
Sala de Snooker, uma Sala de
Cinema com programação diária e
WI-FI gratuito nas zonas comuns!
O Zmar é também, sob a
assinatura “Corporate Experience:
Atreva-se a Voar Mais Alto” o
local ideal para a realização de
eventos, reuniões empresariais
e teambuildings. Um espaço com
preocupações ecológicas, único
e original, ideal para quebrar a
rotina citadina das empresas.
Um conceito ecológico premiado
a nível nacional e internacional,
que convida a desfrutar o
Turismo Sustentável.
Reservas por email: reservas@
zmar.eu ou por telefone: 283 690
010 ou via Site: www.zmar.eu

ATREVA-SE A VIVER
EXPERIÊNCIAS INFINITAS!
www.zmar.eu
reservas@zmar.eu
(+351) 283 690 010

