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Ecologia  
e bem-estar

Descubra as noviDaDes Do eco resort  
mais baDalaDo Do país. Há festas, eventos  

e experiências à sua espera a curta Distância 
Da costa vicentina. e Zmontes à espera  

De proprietários. Quem sabe se não cHegou  
a sua veZ De ser feliZ



publicidade

O 
Zmar tem 81 hectares de boas 
opções, onde o Z é imagem de 
marca nos nomes dos alojamen-
tos, do restaurante ou no espaço 
dedicado às crianças. Mais que 

uma curiosidade é uma atitude. E para descobrir 
este Eco Campo ou resort ecológico na zona da 
Zambujeira do Mar há quatro hipóteses de expe-
riências. A corporate experience é o conceito que 
inclui realização de eventos, reuniões e teambuil-
dings para melhorar a produtividade e a interação 
entre os membros de uma empresa. Lançamentos de 
produtos, congressos e palestras podem ter lugar nas 
salas disponíveis, bem como uma tenda com capaci-
dade para 450 pessoas sentadas. Catering, animação 
e decoração estão incluídos. A segunda opção é a 
party experience. Festas de casamento, batizados, 
aniversários ou eventos temáticos em comunhão 
com a natureza são hipóteses muito procuradas. E 
a festa também pode incluir atividade desportiva. 
Nesse campo, existe a sport experience - o nome 
não deixa dúvidas. Courts de ténis, campos de pa-
del, circuito pedestre com estações de exercícios, 
ginásio indoor, campo de matraquilhos humanos, 
polidesportivo, espaço para tiro com arco e circuito 

de arvorismo estão na lista de atividades. No fim há 
o Zpa (mais um Z) para aproveitar os benefícios 
da hidromassagem, jacuzzi, sauna e banho turco. 
Por último temos a Zen experience, um conceito 
inovador e premiado pelo seu caráter ecológico e 
sustentável. Retiros espirituais, eventos zen, parque 
aquático e a tradicional paisagem alentejana são 
trunfos para uma estada inesquecível. 

Além de tudo isto, há que contar com as três 
piscinas do Zmar. Uma delas é interior, com ondas 
e outra, exterior, tem 100 metros de comprimen-
to, mais que suficiente para longas braçadas. No 
bar o destaque vai para as Sunset Parties e também 
estão programados outros momentos, como aulas 
de ioga, zumba e hidroginástica ou os workshops 
de dança. Para adultos e crianças, já que o Zmar 
dispõe de uma área exclusivamente dedicada aos 
miúdos – a Kidz – onde as crianças têm possibili-
dade de participar em atividades na natureza e na 
quinta pedagógica, brincar no parque infantil e fazer 
parte de diversos ateliês artísticos. Há igualmente 
uma sala para adolescentes, com  ténis de mesa e 
snooker, e espaço de cinema, bar e Tenda Zen com 
programação noturna e espetáculos de animação. 
Tudo isto depois do jantar no Frezco, com a cozinha 
a cargo do chef Carlos Bernardo. 

Além de poder reservar os alojamentos conven-
cionais, o Zmar oferece-lhe a possibilidade de com-
prar o seu Zmonte a partir de 34 mil euros. São 45 
unidades com tipologias de T1 a T3 e uma previsão 
de recuperação do investimento de quatro anos, 
graças à possibilidade de exploração e rentabiliza-
ção do seu Zmonte (saiba mais em zmar.eu). Para 

quem não deseje ser proprietário, o Zmar dispõe de 
várias opções de alojamentos T1 ou T2, equipados 
com LCD HD, ar condicionado, kitchenette e casa 
de banho, com uma capacidade até 6 pessoas.

Nesta Páscoa não perca a programação espe-
cial - de 27 de março a 4 de abril – e já a cheirar o 
verão prepare-se para a Flower Power (19 a 21 de 
junho), um fim de semana animado de regresso ao 
passado. Tudo boas razões para descobrir ou voltar 
a um destino sustentável, amigo do ambiente, em 
comunhão com a natureza e no coração de uma das 
regiões mais bonitas de Portugal.


