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SE O SEU OBJETIVO nas férias é aproveitar a família, a diversão, 
os amigos, e descansar o mais possível, faça férias no Zmar Eco 
Campo. Um resort trendy e único em Portugal – premiado pelo 
seu carácter inovador e sustentável, em plena Costa Alentejana, 
junto à Costa Atlântica e perto das mais belas praias do país. 
As férias no Zmar incluem pequeno-almoço em buffet e acesso 
a uma série de serviços e infraestruturas modernas e muito bem 
equipadas! Para se divertir existem inúmeras alternativas: um parque 
aquático com 3 piscinas, incluindo uma piscina interior com ondas e 
uma piscina exterior com 100 metros de comprimento. Uma zona de 
desporto e aventura com um circuito de arvorismo com pontes áreas 
e slides e, ainda, bicicletas e pista de ciclismo, courts de padel e ténis, 
campo polidesportivo (futebol, andebol e basquetebol), matraquilhos 
humanos, tiro com arco, circuito pedestre de manutenção e ginásio.
Poderá ainda cuidar de si no excelente spa do Zmar, 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 
ateliês, que inclui também um parque infantil e uma quinta pedagógica.
Existem várias opções de alojamentos em madeira T1 ou 
T2, equipados com LCD HD, ar condicionado, kitchenette 
e casa de banho, com uma capacidade até 6 pessoas.
Para além dos novos serviços criados no verão passado que fizeram 
muito sucesso entre os clientes do Zmar, tais como o Bar à Noite na 
Tenda Zen com programação noturna e espetáculos de animação, a 

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, as Cestas de 
Picnic para levar para o campo 
e para a praia, etc..., para este 
ano de 2015 o Eco Resort lança 
mais uma série de novidades: o 
Bar Piscina, que servirá Petiscos 
e Bebidas – com esplanada, 
música ambiente e animação 
de fim de tarde com Sunset 
Parties e Djs convidados –, o 
Nikki Beach – uma área de estar 
reservada junto à piscina, com 
camas em estruturas de bambu 
e sombreamento individual, com 
acesso à carta do bar e serviço 
de mesa incluido –, e ainda as 
noites de Buffets Temáticos 
no Restaurante Frezco.
Mas se é daquelas 
pessoas que não consegue 
desligar-se do trabalho 

Férias
& Viagens

Atreva-se 
a viver 

experiências 
infinitas!

O Eco Resort lança
a Campanha “Antecipe o Seu

Verão” com desconto

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 quebrar a rotina citadina das empresas.
O Zmar é um conceito ecológico premiado a nível nacional e 
internacional, que convida a desfrutar o turismo sustentável. 
O Eco Resort lança a Campanha “Antecipe o Seu Verão” com 
desconto de 20% para estadias com o mínimo de 4 noites. 

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. 


