CAMPOREAL LISBOA

dolce camporeal lisboa

o hotel
“Criar ambientes inspiradores que unem
as pessoas”
É este o mote que motiva a atuação a Dolce
Hotels & Resorts e reflete o nosso compromisso
para com os nossos clientes.
Localizado apenas a 30 minutos do aeroporto
internacional e do centro de Lisboa, rodeado
pelos montes verdejantes do Oeste e no seio da
área protegida das Serras do Socorro e Archeira,
o Dolce CampoReal Lisboa oferece o melhor dos
dois mundos. Um lugar onde a tranquilidade
se une ao requinte e onde trabalhamos para
proporcionar aos nossos hóspedes momentos
inolvidáveis, seja durante uma estadia a lazer
ou durante um evento ou reunião de trabalho.
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os alojamentos
151 Quartos
A flexibilidade dos alojamentos distingue
o Dolce CampoReal Lisboa.
No edifício do hotel oferecemos 151 quartos
e suites com varanda privativa e vistas para os
bonitos pátios interiores, as vinhas, o campo
de golfe e a paisagem protegida das Serras do
Socorro e Archeira. Temos ainda disponível um
portfólio de apartamentos T1 e T2, townhouses
T3 e villas T4, com piscina privada.
Todos os alojamentos incluem amenities 5 estrelas e apresentam um estilo elegante e moderno
com uma decoração sóbria e contemporânea.
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restaurantes
e bares
3 restaurantes e 2 bares
Os três restaurantes e dois bares do Dolce
CampoReal apresentam um conceito
gastronómico vasto. Desfrute de uma viagem
culinária através dos pratos exclusivamente
desenvolvidos pelo Chef Rui Fernandes.

Grande Escolha
O nosso restaurante fine dinning Grande Escolha
é onde o Chef Rui Fernandes coloca toda a sua
experiência e dedicação. Num ambiente intimista
em que a alta cozinha está em perfeita harmonia
com os produtos locais, os sabores dos pratos são
realçados pelos aromas inebriantes dos vinhos
da região vitivinícola de Lisboa.
Horário: Das 19h00 às 22h00
Garden Terrace
Uma esplanada com uma vista de perder a respiração. Eis o Garden Terrace!
Desfrute de uma variada seleção de petiscos
e tapas onde os sabores tradicionais da cozinha
portuguesa estimulam o convívio e a partilha.
Horário: Das 09h00 às 18h00*
* Poderá sofrer alterações, por favor confirme
disponibilidade junto da recepção.

Manjapão
No Restaurante Manjapão poderá apreciar
deliciosos buffets de cozinha nacional e
internacional. O cenário fica ao seu critério: opte
pela varanda coberta, com uma magnífica vista
sobre o campo de golfe, ou desfrute do ambiente
privado da adega, que aliás poderá visitar sempre
que desejar.

Wellington Bar
A atmosfera tranquila faz deste bar o local
perfeito para apreciar um cocktail, um gin
ou uma prova de vinhos. Temos ainda ao dispor
dos nossos hóspedes uma carta de comidas para
uma refeição mais ligeira.

Pequeno-almoço: Das 7h00 às 10h30
Jantar buffet: Das 19h30 às 22h00*
* Poderá sofrer alterações, por favor confirme
disponibilidade junto da recepção.

Eagle Pool Bar
Aberto durante o Verão, o Eagle Pool Bar oferece
uma carta de snacks, cocktails de fruta e sangrias para
desfrutar à beira da nossa magnífica piscina exterior.
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Horário: Das 17h30 às 01h00
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as atividades
no hotel

golfe par 72,
18 buracos

golfe, spa e muito mais

Sobre um terreno outrora utilizado pela família
real portuguesa como reserva de caça, o conceituado arquiteto Donald Steel projetou o nosso
desafiante campo de golfe.

Um resort cheio de vida, assim é o Dolce
CampoReal Lisboa. Se gosta de relaxar temos ao
seu dispor uma piscina interior aquecida, piscina
exterior com jacuzzi e o único Mandalay Spa,
onde poderá desfrutar gratuitamente do circuito
de águas que inclui jacuzzi, sauna e banho turco.
Para os amantes de desporto e atividade física
temos o ginásio disponível 24h por dia, o nosso
magnífico e desafiante campo de golfe de 18
buracos, court de ténis, campo de futebol e ainda
aulas de equitação em parceria com o Centro
Equestre Miguel Athayde. Na recepção poderá
ainda alugar as nossas bicicletas e explorar os eco
trilhos que rodeiam o resort.

Um percurso de par 72 em 18 buracos que percorrem a encantadora paisagem da área protegida
das serras do Socorro e Archeira. Palco do Ladies
Open em 2008, o Dolce CampoReal Lisboa foi
considerado em 2015 o melhor resort de golfe
em Portugal pela Global Brands Magazine.

Visite ainda o Dolce Clube Aventura, o nosso
centro de actividades outdoor que inclui o espaço
Welly Kids Club dedicado aos mais pequenos.
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conferências
e reuniões
23 salas e 2150 m2
Considerado em 2014 pela Expo Eventos,
o Melhor hotel para Eventos e Congressos,
o Dolce CampoReal é o local ideal para
reuniões de sucesso.
Instalações e Equipamentos
· 23 salas de reunião
· 2150m2 de espaço flexível
· Capacidade até 500 pessoas
· Luz natural em todas as salas
· Equipamento tecnológico de topo
· Cadeiras ergonómicas
· Wi-Fi gratuito em todos os espaços
· Blocos, lápis e águas incluídos no aluguer
de todas as salas
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Nourishment hub
O nosso conceito inovador de coffee break
permanente é servido no Dolce Break Lounge
e inclui um delicioso buffet repleto de ingredientes frescos e energéticos, repostos ao longo do dia
e especialmente pensados para estimular a produtividade e concentração.
Pacote Completo de Reunião
Para que possa focar-se na sua equipa, desenvolvemos o Pacote Completo de Reunião que torna
o processo da organização da reunião simples
e eficiente.
O pacote inclui tudo o que necessita desde o alojamento às refeições passando pelas salas de reunião
e tecnologia por um preço único por pessoa.
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eventos &
casamentos
Capacidade até 500 pessoas
No Dolce CampoReal Lisboa, onde a beleza
pitoresca e majestosa das paisagens do Oeste
providenciam o cenário ideal para eventos
inesquecíveis.
Com flexíveis salas e espaços exteriores, com
capacidade até 500 pessoas, uma equipa de
profissionais com larga experiência e opções
gastronómicas variadas, o Dolce CampoReal
Lisboa é o local ideal para realizar o evento
que irá encantar os seus convidados.
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a região
No seio da zona Oeste
Situado na freguesia do Turcifal em Torres Vedras,
o Dolce CampoReal beneficia de uma localização
privilegiada no coração da área protegida das Serras do Socorro e Archeira, considerada em 2015
um dos 100 destinos mais sustentáveis do mundo.
Marcando o inicio da chamada zona Oeste
e da região de turismo do centro de Portugal,
está localizado a apenas 30 minutos de Lisboa
e a 20 minutos da vila medieval de Óbidos,
das encantadoras praias de Santa Cruz ou da
Ericeira, perfeitas para a prática de surf. Bem
perto do hotel poderá ainda visitar o Centro de
Interpretação das Linhas de Torres e conhecer o
importante papel deste conjunto de fortificações
na história de Portugal.
Outro ponto forte da nossa localização reside
no facto de nos encontrarmos na zona vitivinícola de Lisboa conhecida pelos vinhos de distinta
personalidade, resultado das antigas tradições
portuguesas vinícolas.
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