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O Zmar, projeto turístico único em Portugal, pre-
miado pelo conceito inovador e pelo seu carácter 

ecológico e sustentável apresentou recentemente 
novas propostas que pretendem dinamizar a oferta 
para diferentes grupos de turistas. Em pleno campo 
alentejano, perto das mais belas praias do país, estão 
81 hectares na Rota Vicentina, próximo da Zambujeira 
do Mar e Vila Nova de Milfontes, ideal para realizar todo 
o tipo de eventos de uma forma diferente e original.
As ofertas quatro tipos de eventos: “Corporate Expe-

rience: Atreva-se a Voar Mais Alto”, dedicada a desafiar 
as empresas a crescer mais ainda, tanto a nível de cultura 
interna como a nível de performance e produtividade, 
“Party Experience: Atreva-se a Viver Dias Felizes”, para 
festejar casamento, batizados ou aniversários, em 
plena comunhão com a natureza, “Active Experience: 
Atreva-se ao Desafio”, uma forte aposta nas atividades 
desportivas, radicais e de aventura, e ainda a “Zen 
Experience: Atreva-se a Viajar Mais Além”, dedicado 
a eventos Zen, de Bem-Estar e Retiros Espirituais.

O Zmar, projeto 
turístico único em 
Portugal, passa 
agora a oferecer 
novos pacotes 
para férias

Dando continuidade à 
sua aposta no mercado 
nacional, o distribuidor 
oficial da Morgan em 
Portugal passa agora a 
dispor de um novo site

Projeto inovador renova aposta no Alentejo
Zmar

Marca inglesa relançada em Portugal
Morgan Motor Company

Odistribuidor oficial da marca 
britânica no nosso país já divul-
gou a tabela de preços dos seus 

modelos, entretanto já disponíveis para 
encomenda. A Morgan Cars Portugal 
está a relançar os modelos da Morgan 
Motor Company em Portugal durante 
2015. O distribuidor oficial dos modelos 
da marca britânica, que espera vender 
um volume de 20 unidades/ano, tem 
atualmente no “3 Wheeler” o seu “ca-
beça de cartaz”. O modelo de acesso 
à marca, com 82 cavalos de potência, 
está disponível a partir dos 49 441 euros. 
Acelera de 0 a 100 km/h em 6 segundos 
e atinge uma velocidade máxima de 
185 km/h. Segue-se o roadster de duas 
portas 4/4, com motor 1.6 a debitar 112 
cv, que abre nos 50 880 euros. Por sua 
vez, o descapotável Plus 4, animado 
pelo motor 2.0 com 156 cv, inicia no 55 
850 euros. O Roadster 3.7 com 284 cv 
arranca nos 79 700 euros. Por fim, o 
Aero Super Sports (na imagem) tem o 
preço base de 178 700 euros.
Estas e outras informações acerca da 
gama da Morgan poderão ser consul-
tadas no novo site da marca, em www.
morgancars.pt.


