
 Em pleno campo Alenteja-
no e perto de algumas das 
praias mais procuradas do 
país, como a da Zambujei-
ra do Mar e de Vila Nova 

de Milfontes, encontra o Zmar Eco Ex-
perience - um destino turístico único em 
Portugal, ideal para umas férias em fa-
mília. O Zmar nasceu em 2009 e é hoje 
um conceito premiado que tem como 
base a sustentabilidade ambiental e o 
contacto das crianças com a Natureza. 

O Eco Resort com 81 hectares desta-
ca-se por reunir no seu espaço um tipo 
de alojamento diferenciador sendo que 
conta com cerca de 280 casas em madei-
ra, com capacidade para 2 a 6 pessoas. 
As instalações são amplas, bem equipa-
das e totalmente integradas no meio 
ambiente. 

Com vista para o lago ou para o cam-
po, a experiência de acordar no meio da 
natureza e com os sons dos animais é um 
dos grandes destaques do Eco Resort.  

Para aproveitar o dia, o Zmar oferece 
um parque aquático com 3 piscinas: uma 
para crianças, uma piscina exterior com 
100 metros de comprimento e ainda uma 
interior aquecida, que faz as delícias dos 
mais novos por ter ondas de hora em hora. 
A piscina interior com ondas está aberta 
todo o ano e é um dos grandes atractivos 
do Eco Resort durante o Inverno.

O Zmar dispõe ainda de um circuito 
de arvorismo com pontes aéreas e slides 
integrados nos grandes sobreiros exis- 

tentes na propriedade. Para manter as 
crianças e pais activos estão ainda dispo-
níveis bicicletas e karts a pedais para alu-
gar, dois courts de padel cobertos e dois 
courts de ténis ao ar livre, campo polides-
portivo (futebol, andebol e basquetebol), 
tiro ao arco e matraquilhos humanos. 
Para se manter em forma pode ainda ex-
plorar o circuito pedestre com 1600 me-
tros e 15 estações de exercícios ou usufruir 
do ginásio com equipamento de cardiofit-
ness para hóspedes maiores de 16 anos. 

UMA EXPERIÊNCIA 
ÚNICA   PARA  
A FAMÍLIA



As crianças têm ainda ao seu dispor  
a Casa Kidz com workshops e ateliers  
para crianças dos 3 aos 12 anos, um parque 
de diversões com vários brinquedos - ani-
mais, castelos e casinhas - para todas as 
idades, onde toda a construção é em ma-
deira e em materiais naturais incorporados 
na paisagem.

Na Quinta Pedagógica as crianças têm 
contacto com vários animais: burros, cava-
los, ovelhas, cabras, coelhos e araras que fa-
zem as delícias das famílias que os visitam.

Na área de restauração os hóspedes po-
derão experimentar o Frezco.Come - um 
restaurante com conceito buffet, Show-
-Cooking de grelhados e com um forno 

mais novos momentos muito divertidos. 
No Verão, a animação é constante com 

muita música, dança e festas nocturnas na 
tenda para eventos com 1000m2. 

Sendo um resort com muitos espaços e 
actividades para as famílias, a grande mais-
-valia é permitir a todos a liberdade de cor-
rer, saltar e respirar ar puro em harmonia 
com a natureza, garantindo momentos feli-
zes que vão criar boas memórias. 

E C O L Ó G I C O  C O M 
U M A  M I S S Ã O : 

E D U C A R

Na base da filosofia do Zmar está o respeito e 
preservação da Natureza. O Eco Resort distin-
gue-se por ter uma prática menos explorativa 
e agressiva da cultura e do meio-ambiente 
locais do que as formas tradicionais de turis-
mo, e pretende despertar os hóspedes para as 
questões relacionadas com a ecologia e com o 
desenvolvimento sustentável. 
Todos os anos o Zmar apresenta os Dados 
Ecológicos referentes à poupança de recur-
sos e resíduos enviados para reciclagem ao 
longo do ano. Em 2019, foram enviados para a 
reciclagem:

• 6480 kg de plástico/metal,
• 10980 kg de papel/cartão,
• 13520 kg de vidro,
• 971 litros de óleo vegetal usado para 
produção de biodiesel. 

Comparativamente ao ano anterior, em 2019 
houve uma redução no consumo de electri-
cidade por hóspede de 14%, uma redução no 
consumo de gás por hóspede de 12% e uma re-
dução no consumo de água por hóspede de 4%.

pizzas. Aos Domingos o Zmar apresenta 
ainda um almoço especial Alentejano, de-
dicado aos sabores da região.

Programas Temáticos

O Zmar é sem dúvida um resort diferente, 
de carácter inovador e em constante evolu-
ção. São muitos os hóspedes que repetem 
por poderem sempre desfrutar de um fim-
-de-semana diferente, pois o programa de 
animação é adaptado e tematizado con-
soante a época. Por exemplo, no Halloween, 
Carnaval ou outras festividades ao longo do 
ano, existem sempre festas temáticas e acti-
vidades dedicadas que proporcionam aos 
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