
Um refúgio no paraíso, onde se inspira natureza. 
Num espaço completamente natural e privado, 
é um hotel para toda a família, com espaços 
pensados para todos. Descubra uma riqueza 
única do ponto de vista ambiental. Partilhe 
sorrisos e diversão com muitas atividades para 
fazer em família.

SOU O SORRISO 
DAS FÉRIAS  
EM FAMÍLIA

SOMOS O LOCAL ONDE ESTAMOS



ENTRE A PRAIA E A NATUREZA.
Enquadrado pela Reserva Natural do Estuário do Sado e pelo Parque Natural da Serra da Arrábida,  
Troia cativa pelo azul profundo do oceano, pelas praias sem fim e pelas dunas criadas pelo tempo. 
Neste ambiente, surgiu um projecto onde a salvaguarda e a valorização do património ambiental  

foram considerados como factores diferenciadores.

LOCALIZAÇÃO
A menos de uma hora de Lisboa, seguido de uma curta travessia de ferry pelo Rio Sado, encontra o Aqualuz 
Troia Mar & Rio. Junto à praia e inserido num ambiente privado e paradisíaco é o hotel ideal para férias e fins de 
semana em família, assim como para reuniões e eventos.

ALOJAMENTO

242 APARTAMENTOS
16 PISOS 

145 Estúdios
78 Apartamentos T1
19 Apartamentos T2 
2 Apartamentos  
mobilidade reduzida

Equipamentos & Amenities:
. Oferta Água
. Kitchenette equipada
. Varanda privada
. Tábua e Ferro de engomar (a pedido)
Serviço lavandaria (pago)
. Roupeiros
. Cofre individual

. Mesa de trabalho

. LCD TV

. Canal Sport TV

. Amenities 

. Toalha de piscina

. Secador de cabelo

. Room service 24h

GASTRONOMIA
RISTORANTE ITALIANO 
106 lugares | Cozinha italiana 
Esplanada | Take Away pizzas  
Num ambiente rústico e acolhedor, 
onde predominam as madeiras, as 
ervas aromáticas e os paladares 
mediterrânicos, pode apreciar um 
menu em família, com sabor a Itália.

RESTAURANTE AZIMUTE
266 lugares | Cozinha tradicional 
Portuguesa | Buffet ou Carta
O restaurante Azimute, para além de 
garantir inícios de dia saborosos com 
um pequeno-almoço buffet, assegura 
também almoços e jantares em 
serviço de buffet ou à carta.

BAR ATRIUM 
52 lugares | Snacks | Cocktails | Gelados 
O bar Atrium é um espaço pensado 
para pausas relaxadas, com uma carta 
de snacks e de bebidas que convida a 
desfrutar do lobby do hotel.

POOL BAR 
196 lugares | Snacks 
Take away frango assado
Junto à Piscina do Aqualuz Troia 
Mar & Rio desfrute de um menu 
com grelhados, hamburguers e 
saladas frescas.

MEETINGS & EVENTOS

3 SALAS REUNIÃO
1 AUDITÓRIO

A equipa, com mais de uma década de experiência na resposta a todo o tipo de exigências, está preparada para receber 
reuniões, convenções, congressos e celebrações com a garantia de que todos os detalhes contam para o sucesso.

SERVIÇOS
. Horário Check-in: 16h00
. Horário Check-out: 11h00
. Parque estacionamento (pago)
. Spa
. Sala Fitness
. Piscina interior aquecida
. Piscina exterior
. Jardim
. Lista Baby Concierge
. Baby Corner 0-3 anos
. Kids Club 4-12 anos (sazonal)
. Fun Club + 12 anos
. Animação (Verão)

NA PROXIMIDADE
. Praia a 5 min a pé
. 20 km de praias
. Marina de Troia 8 min a pé
. Casino Troia 8 min a pé
. Desportos Náuticos
. Trilhos Pedestres
. Passeios de bicicleta
. Observação de aves
. Passeios de barco
. Passeios a Cavalo

242
APARTAMENTOS

4
RESTAURANTES  

E BAR

5
ESPAÇOS  

DE EVENTOS

1
BABY 

CORNER

1
KIDS 
CLUB

1
FUN 
CLUB

1 CENTRO DE EVENTOS
1241 CAPACIDADE MÁXIMA



POLÍTICAS DO HOTEL
_  Tipos de Cartão de crédito aceites: Visa / Mastercard / Amex
_  Animais não permitidos excepto cães-guia.
_  É proibido fumar em todos os espaços e quartos do Hotel
_  No site do hotel são apenas permitidas reservas individuais. Reservas 

acima de 9 quartos serão tidas como reservas de grupo. O Hotel 
reserva-se no direito de aplicar politicas de cancelamento e pagamento 
especiais para grupos.

_  Os Hóspedes deverão pagar todas as despesas pendentes no momento 
da partida. Caso não seja feito, será cobrado o valor pendente no cartão 
utilizado para pagar o quarto.

_  É necessário um cartão de crédito para garantir a reserva. O pagamento 
da totalidade da estadia no Hotel será feita no check in. 

_  As políticas de cancelamento podem variar dependendo da tarifa 
e das datas da reserva. Reservas canceladas tardiamente estarão 
sujeitas à taxa equivalente de uma noite de alojamento. Em caso de 
não comparecimento, será debitado no cartão de crédito fornecido no 
momento da reserva o valor da primeira noite.

_  O Hotel não se responsabiliza por quaisquer objectos ou documentos 
guardados nos cofres dos apartamentos.

CONTACTOS
Hotel: (+351) 265 499 000 | aqualuztroia@editoryhotels.pt
Reservas: (+351) 265 499 012 | reservas.troia@editoryhotels.pt
Grupos: (+351) 265 499 454 | eventos.troia@editoryhotels.pt

editoryhotels.com


