
ATIVIDADES PARA OS MIÚDOS
No Zmar, queremos  garantir que as nossas crianças saibam que os 

vegetais não crescem no supermercado e, por isso, criámos a atividade 
APRENDER NA HORTA, onde se semeiam vegetais  e se aprende a cui-
dar da horta, a cavar e a regar, assim como se aprendem os ciclo de vida 
dos vegetais e do que precisam para crescer!

São muitas as atividades que temos para os nossos meninos: para os 
mais aventureiros, temos o SOMOS EXPLORADORES, que os desafia  
a  descobrirem  os animais e plantas que vivem e se escondem no Zmar.

E qual é a criança que não gosta de ajudar a tratar do jardim? A ati-
vidade MÃOS NA TERRA consiste na manutenção do jardim do Kidz, 
retirar ervinhas, limpar as folhas, cavar e regar. 

Temos ainda os tão genuínos JOGOS TRADICIONAIS – corrida de 
sacos e gincanas – e a CAÇA AO TESOURO,  atividades que, para além de 
fazerem as delícias do mais pequenos, levam a praticar atividade física!

RESORT PREMIADO
No Zmar, pomos tudo a mexer e, uma vez que todo o Resort está pre-

parado para que se desloque a pé, acompanhado ou não de carrinho de 
bebé, descubra por si estes 81 hectares: descubra uma piscina exterior 
com 100 metros de comprimento, o Nemo que vive nos 20 cms de água 
da piscina de crianças, a hora das ondas numa piscina coberta... e, não 
menos importante, proporcione ao seu palato uma experiência gourmet 
no Restaurante & Bar Frezco!

Premiado a nível nacional e internacional, queremos agora ser pre-
miados com a sua presença, por isso, esperamos por si na sua próxima 
experiência para a vida!

É UM PROJETO de Ecoturismo com 81 hectares situado 
junto ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina, próximo da Zambujeira do Mar, uma das mais 

belas praias de Portugal.
O Zmar Eco Campo tem como tema a natureza e a ecologia: 

oferece a oportunidade de escolha por um TURISMO SUSTEN-
TÁVEL, com consciência ambiental, mas igualmente com todo o 
conforto e uma grande variedade de serviços.

ESSÊNCIA DA NATUREZA
A experiência Zmar vale a pena ser vivida e repetida: o conforto 

da madeira, a envolvência do infinito campo alentejano, o cheiro 
a mar, a liberdade e a segurança proporcionada... são estes os 
ingredientes que fazem do Zmar o local que nos leva à essência 
da Natureza e à essência do nosso Ser.

Tenha o privilégio de dormir numa casa construída em madeira 
proveniente de florestas certificadas, em que a simplicidade de 
linhas e formas vai permitir que a sua atenção seja desviada para 
o que realmente é importante: o descanso, os sons da Natureza 
e uma paisagem sobre a qual se pousa a vista e se esquecem as 
horas que teimam em passar... 

Este é o lugar que valoriza os momentos a dois e em família, 
este é o lugar onde vai querer voltar.

EXPERIÊNCIA ZEN
Uma estadia no Zmar pode também ser uma ZEN EXPERIEN-

CE – um encontro com a natureza em estado puro, onde a alma 
finalmente se reencontra com o corpo. 

Para que possa proporcionar ao seu corpo os cuidados que mere-
ce, o Zmar tem ao seu dispor um Spa onde se respira a tranqui-

lidade do Alentejo, onde se assinam tratamentos com extrato de 
oliveira e óleos essenciais das flores do campo. Um espaço para si 
e no qual pode confiar o seu corpo aos cuidados de uma excelente 
equipa de profissionais. 

Esta sua experiência só terminará quando se deixar “guiar” num 
Circuito Zpa, relaxando na sauna ou banho turco e mergulhar nas 
águas quentes do jacuzzi ou da esplêndida piscina de hidromassa-
gem, que o vai surpreender pela vista deslumbrante.

Tai-chi, Ioga, Pilates e Caminhadas  Fitness pela Herdade são 
algumas das atividades de Bem-Estar que poderá encontrar 
durante a sua estadia e que completam  esta sua Zen Experience.

O Zmar reúne também as condições para a realização de Even-
tos de Bem Estar, Eventos Zen ou Retiros Espirituais. Junte-se a 
nós no próximo evento e comprove por si!

DESCANSO ATIVO
Mas se o seu perfil é um pouco mais ativo, então recomendamos-

lhe uma SPORT EXPERIENCE, onde o desafio será programar 
a sua estadia de modo a conseguir experimentar algumas das 
inúmeras atividades disponíveis:  o padel & ténis, o campo poli-
desportivo, um percurso de arvorismo, um tiro certeiro com arco e 
flecha, um passeio de BTT pelo Eco Campo, uma aula de Zumba 
ou uma dança no deck!

E, sim, traga as suas crianças consigo, pois temos a certeza que 
também elas precisam de experiências ao ar livre e em contacto 
com a Natureza.

A hora de ALIMENTAR OS ANIMAIS é um percurso dentro da 
Herdade, onde se alimentam  os vários animais que por lá moram: 
araras, cabras, ovelhas, patos, gansos e burros – é uma experiência 
a não perder!

Atreva-se a viver experiên cias infinitas!
PELA SUA LOCALIZAÇÃO, NUMA DAS MAIS NOBRES ZONAS DE PORTUGAL – CONFORME 

REFERIU O NEW YORK TIMES SOBRE O ALENTEJO –, O ZMAR TEM VINDO A GANHAR A 

CONFIANÇA DOS CLIENTES COMO DESTINO DE FÉRIAS E CONCEITO DIFERENCIADOR.
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 VISITE O SITE www.ZMAR.EU E ESPREITE AS CAMPANhAS E OPORTUNIDADES DISPONíVEIS FAçA A SUA RESERVA ONlINE, POR EMAIl RESERVAS@ZMAR.EU OU PElO TElEFONE 283 690 010
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