
FUGAS | Público | Sábado 13 Junho 2015 | 21

sufi cientemente perto da salinha de 
cinema, onde as crianças se podem 
instalar em confortáveis almofadões 
no chão. 

Sim, criticamos a falta de árvores 
num parque de campismo. Por isso, 
há que aproveitar a meia dúzia de 
sobreiros frondosos na encosta que 
vai da piscina para uma das zonas 
de casas de madeira (as Zvillas e os 
Zmontes, para famílias maiores), a 
mesma que já subimos a correr. Es-
tenda-se a manta no chão e faça-se 
um piquenique. Ou, simplesmente, 
durma-se uma reconfortante sesta. 
Para os desportistas, há campos de 
ténis e padel (5€/hora, 3€ por 2 ra-
quetes), campo polidesportivo e de 
matraquilhos humanos (gratuitos), 
tiro com arco (10 setas 5€). Este Ve-
rão haverá passeios de buggy, mas 
ainda não há preços disponíveis. 
Mas já há programas para os campos 
de férias de sete dias, a partir de 21 
de Junho para crianças dos seis aos 
11 anos (215€, com alojamento em 
tendas, alimentação e actividades) 
e dos 12 aos 16 anos (235€). 

Cansados mas satisfeitos, os miú-
dos (e os graúdos) enfrentam agora 
um dilema. O que preferem no Ve-
rão: alugar casa na Zambujeira do 
Mar ou vir para o Zmar? “Não pode-
mos fazer as duas coisas?”

A Fugas esteve alojada a convite 
do Zmar

mesmo em frente a umas apetecíveis 
camas com dossel no espaço Nikki 
Pool (9€ meio dia; 15€ dia inteiro, 
com direito a toalhas). A alegria é 
ainda maior quando, de hora a ho-
ra, se ouve um apito vindo do enor-
me edifício de madeira onde está a 
piscina de ondas interior. Signifi ca 
que a maré vai subir e as ondas vão 
rebentar durante 10 minutos.

No mesmo edifício da piscina 
funciona o Zpa, com piscina de hi-
dromassagem, banho turco, sauna, 
jacuzzi, várias salas de massagens e 
um centro de estética. O ginásio fi ca 
afastado, ao lado do restaurante e 
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Guia prático

ZMAR
Herdade A-de-Mateus, EN 393
1 São Salvador
7630 Odemira
GPS: 37º36´19.1´´N 8º44´13´W
Tel.: 707200626
www.zmar.eu | reservas@zmar.
eu
Preços dos chalets: Zmóvel (dois 
adultos e uma criança) desde 
68€; Zchalet (quatro pessoas) 
desde 99€; Zvilla (seis pessoas, 
duas bicicletas e dois circuitos 
Zpa) desde 165€. Alugar um 
chalet dá direito de acesso 
a piscinas, ginásio, campos 
polidesportivos (excepto padel e 
ténis), e ao Zkidz. Alvéolos (para 
tendas ou caravana, com 90m2, 
água e electricidade) desde 25€.

COMO IR
Do Norte: Siga pela A1 até 
Santarém, saia e siga indicações 
A13
Algarve: Atravesse a Ponte 
Salgueiro Maia, que liga 
Santarém e Almeirim, direcção 
Algarve.
De Lisboa: Saindo de Lisboa, 
deve tomar a direcção do Algarve 
(A2) e sair para Sines/Grândola/
IP8. Antes de Sines, no IC33, 
rume a Algarve/Santo André. 
Vá seguindo as indicações para 
Porto Covo/Cercal e depois as 
indicações para Vila Nova de 
Milfontes/Odemira/Zambujeira 
do Mar. O Zmar fica antes da 
Zambujeira.
Autocarros: Rede Expressos 
[www.rede-expressos.pt] até 
Zambujeira do Mar. Não existem 
transportes públicos entre a 
aldeia e o parque.
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