Areias do Seixo Hotel – BI
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Manifesto
Santa Cruz… Crua, selvagem, intocada, imensa, impetuosa e arrebatadora.
A brisa, salgada e vigorosa.
A espuma das ondas, branca e comovente.
As praias, largas, longas, ímpares e desertas.
O pinhal, solene e majestoso…
Entre arribas, pinheiros, dunas e rochedos, brotam as Areias do Seixo.
Refúgio,
Paraíso,
Sonho,
Retiro,
Lugar Mágico…
… O Recomeço, o Reencontro.
Os 15 Quartos COM ALMA são um bilhete de ida para paragens distantes, com toda a privacidade…
Quartos SEM televisão ou ar condicionado, refrescados pelo sopro do Atlântico… COM chuveiros
altos, camas brancas e lareiras quentes.
Experiências gastronómicas criativas, orgânicas, autênticas e feitas com amor. Perfeitas para
partilhar momentos mágicos a dois. Um SPA para despertar os sentidos, libertar o corpo, a mente
e o espírito.
Tranquilidade e Charme … PURA energia Positiva.
Para quem busca, para quem encontra, para quem se reencontra.
Para parar, retomar, regenerar, refazer e consertar.
Para meditar, refletir, cuidar e contemplar.
Aqui, a NATUREZA será a sua única companhia.
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Teaser
Um lugar mágico a menos de uma hora de Lisboa, Areias do Seixo Hotel respira a Natureza a plenos
pulmões. Os pinheiros, as dunas e o mar contam-lhe ao ouvido os seus segredos. Sinta a
originalidade, o conforto e sofisticação numa perfeita fusão com a terra.
Cada um dos quartos confidencia-lhe uma história diferente. No restaurante espera por si uma
viagem de cheiros, sabores e cores, tirando partido do que a terra nos dá naturalmente. Abra a porta
misteriosa do SPA e deixe-se levar por sensações únicas. Regresse às origens sem pressas num
espaço em que sentir é o verbo principal.

Introdução
Nome Completo:

Areias do Seixo I Hotel Rural *****

Classificação:

5 estrelas

História do Hotel:
O Areias do Seixo Hotel nasceu de um sonho dos proprietários Marta Fonseca e Gonçalo Alves. Era
muito forte o desejo de criar um lugar único onde pudessem receber pessoas dos vários cantos do
mundo num ambiente mágico e ao mesmo tempo familiar. Desde o sonho à construção deste espaço
muitos obstáculos foram ultrapassados. Resultado? Um lugar onde todos os ingredientes que o
compõem foram escolhidos a pensar na originalidade, no conforto… um sítio onde simplesmente
apetece estar e viver cada momento… rodeado de mar, dunas e pinhal.
Atributos especiais do Hotel:
O Areias do Seixo Hotel vive em total respeito e consonância com a Natureza. Nasceu e cresceu de
olhos voltados para o mar, dunas e pinhal. É uma unidade de baixa densidade composta por quinze
(15) quartos. Cada um dos quartos está decorado de forma diferente proporcionando uma viagem
sensorial distinta. Nalguns sentem-se inspirações africanas, noutros abraça-nos um ambiente
romântico, ainda há outros em que a reciclagem de materiais dá a sua nota. São criadas sensações
únicas e em cada regresso o hóspede viverá uma nova história. Em comum têm a vista para o mar e
para as dunas (à exceção de um dos quartos que tem uma fantástica vista para um pequeno jardim
privativo e de uma tenda de charme com acesso exclusivo ao topo das dunas), lareira, terraço em
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deck, zona de banho onde chuveiros altos dão a sensação de chuva a cair. O hotel dispõe ainda de
um restaurante onde se pretende partilhar com quem o visita boa comida, “verdadeira”, feita com
amor, uma mercearia onde predominam azeites, compotas, alimentos e objetos que fazem bem ao
corpo e à alma, um SPA que proporciona harmonia e Bem-Estar interior, uma piscina exterior e uma
estufa para a realização de eventos, envolvida pelos cheiros e sabores de ervas aromáticas e
legumes. São palavras de ordem a originalidade, o conforto, o acolhimento… Aqui funde-se
sofisticação com um ambiente descontraído. É um lugar perfeito para quem busca o rompimento
com a agitação característica dos centros urbanos, e que, através da integração com a Natureza e
com o meio rural, procura ganhar novas energias. Próximas do Hotel, localizam-se as Areias do Seixo
Villas, casas sofisticadas e ideais para experiências em família e junto de amigos.
Construção, recuperação e processo de decoração:
O Areias do Seixo Hotel foi projetado pelo Arquiteto Vasco Vieira. A decoração do hotel foi assinada
por Rosário Gabriel, que acompanhou, em conjunto com os proprietários, a obra desde muito cedo,
sendo de sua autoria, para além da decoração, muitos dos aspetos relacionados com arquitetura de
interiores. A decoração conta também com a participação da decoradora residente de interiores,
Isabel Schedel, iniciada poucos meses antes da abertura do Hotel.
A construção foi desenvolvida considerando sempre uma intervenção em harmonia com a Natureza
envolvente. Predominam matérias como a pedra regional, o seixo, o vidro e a madeira. Os materiais
e a decoração personalizam e tornam este hotel único e inovador. Sentem-se várias inspirações e
ambientes… Índia, Marrocos, Savana Africana, espaços românticos, outros rústicos, outros ainda
sofisticados. As oliveiras, paus de madeira colocados em forma de labirintos e papiros resultam
numa mistura perfeita entre os espaços interior e exterior, respirando-se a Natureza dentro ou fora
de portas. Este hotel é um espaço ecológico utilizando princípios do turismo sustentável cuja
incidência assenta na eficiência energética, energias renováveis e aproveitamento dos recursos
naturais.
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Alojamento
 1 Quarto Shelter (Tenda de Charme)
 4 Quartos Love
 9 Quartos Tree
 1 Quartos Land
Todos os alojamentos são para não fumadores e não dispõem de ar condicionado. Como forma de
estar, valorizamos, em primeiro lugar, o ar puro! Seguindo a nossa política de sustentabilidade
privilegiamos um sistema de climatização diferenciado. Neste sentido, o nosso sistema de
climatização utiliza a geotermia, para aquecer e arrefecer os pavimentos, tirando partido da
temperatura do interior da Terra. Como se trata de uma solução passiva de climatização, a sua
eficácia não é imediata, pelo que temos sempre disponíveis, para colocação nos quartos, ventoinhas
de ar fresco.
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Areias do Seixo Hotel - Tipologias
Shelter
A tipologia Shelter distingue-se das restantes, não apenas pela sua localização única, mas,
igualmente, por permitir um contacto direto com a Natureza, numa tenda de charme. Aqui, o Amor
encontra a Natureza. Existe tempo para sentir tudo devagar, de todas as maneiras. Aqui,
sintonizamo-nos com a cantiga do oceano, sentimos a areia nos pés descalços, inspiramos a brisa
salgada e os borrifos de lavanda do jardim, deslumbramo-nos com o verdejante pinhal…
Embarcamos numa viagem sensorial, numa tenda de charme, onde desligámos (quase) tudo para
que a Natureza seja a única companhia. O Shelter é um lugar para partilhar momentos autênticos,
desligados do mundo exterior e, por isso, não dispõe de internet nem de ar condicionado.
O Abrigo dos Pinheiros (quarto 15), a primeira tenda disponível da tipologia Shelter, dispõe de uma
salamandra, uma banheira de cobre e de uma decoração com detalhes únicos; e, ainda, de um acesso
exclusivo ao topo da duna com uma vista deslumbrante para as arribas e para o mar.
Nota: Nesta tipologia, para o aquecimento das águas quentes sanitárias utilizamos a energia solar com o apoio de bombas
de calor. Para aquecimento da tenda, dispomos de uma salamandra e de um termoventilador. Para arrefecimento, poderá
ser usado o mesmo termoventilador, embora recomendemos a utilização de um sistema mais eficiente: a abertura das
janelas para deixar a brisa do Oceano Atlântico entrar…

 Abrigo dos Pinheiros (Quarto 15)
- Tenda de charme
- Cama Queen
- Salamandra
- Banheira
- Um chuveiro
- Zona de acesso exclusivo
- Acesso ao topo das dunas
- Deck de madeira no exterior
- Casulo suspenso
- Duas bicicletas
- Serviço de quartos 24 horas
- Sistema de alarme
- Cofre privado na receção
- Área total: 65 m2 (área interior: 44 m2; área alpendre: 21 m2)
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Love
O Areias do Seixo Hotel oferece a cada convidado uma viagem sensorial diferente em cada um dos
quatro Quartos Love. As histórias contadas são reforçadas pelos cheiros, a visão e as cores que
emolduram os espaços. Cada um deles leva-nos a um mundo diferente. Os seus elementos comuns
incluem lareira, jacuzzi e uma vista única para o mar e para as dunas.
Os Quartos Love dispõem de terraços privativos… No Quarto Oxalá, com inspirações vindas do Norte
de África, respira-se a cor do fogo e do mar… Ao cair da noite assista no terraço ao magnífico pôrdo-sol junto à pira de fogo… Nos Quartos Ouro e Mi Ma Bô poderá desfrutar de um banho jacuzzi
iluminado pelas estrelas e, no Nha Cretcheu, pode desfrutar de um duche que nos dá a sensação de
chuva a cair, para além deste último conter também no interior um lugar deslumbrante para um
banho a dois.
 Ouro (Quarto 1)
- Cama Queen
- Lareira no quarto
- 2 chuveiros de teto, opção de chuveiro de mão
- Terraço em deck
- Pátio exterior privado, com acesso pelo interior do quarto, com bica de água e banheira
com jacuzzi
- Área total: 79 m2 (área quarto: 59 m2; área pátio: 20 m2)
 Nha Cretcheu (Quarto 10)
- Cama Queen
- Lareira no quarto
- Chuveiro de parede, opção de chuveiro de mão e banheira jacuzzi
- Pátio exterior privado, equipado com chuveiro
- Terraço em deck
- Área total: 83 m2 (área quarto: 69 m2; área pátio: 14 m2)
 Mi Ma Bô (Quarto 12)
- Cama Queen
- Lareira no quarto
- Banheira no quarto
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- 2 chuveiros de teto, opção de chuveiro de mão
- Terraço privado em deck com banheira equipada com jacuzzi
- Área total: 94 m2 (área quarto: 54 m2; área terraço: 40 m2)
 Oxalá (Quarto 13)
- Cama Queen
- Lareira no quarto
- Banheira jacuzzi no quarto
- 2 chuveiros de teto, opção de chuveiro de mão
- Terraço privado em deck
- Mezzanine com 12,07 m2
- Área total: 116 m2 (área quarto: 81 m2; área terraço: 35 m2)

Tree
Inspirações africanas, elementos étnicos e reciclados imperam nos nove Quartos Tree, que nos
reservam uma entrada secreta para um mundo de cores, texturas e sensações diferentes, sempre
com as dunas e o mar como pano de fundo. Aventure-se numa viagem à descoberta de madeiras e
materiais reciclados da obra de construção do hotel, candeeiros e colchas da casa dos avós, bidões
de ferro reutilizados, peças de decoração marroquinas… Funde-se o rústico com o sofisticado... Com
uma decoração sedutora, são quartos abençoados por um brilho que nos toca a Alma e provoca os
nossos sentidos. Aqui, sentimo-nos aconchegados! Lá fora, um terraço em deck sempre com o mar
e as dunas à vista. Os seus elementos comuns incluem lareira, chuveiro alto que nos lembra chuva a
cair e jacuzzi (em quase todos).
 Quarto Prata (Quarto 2)
- Cama Queen
- Lareira na casa de banho
- Banheira equipada com jacuzzi, bica de água e opção de chuveiro de mão
- Terraço em deck
- Área total interior: 59 m2
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 Quarto Três Desejos (Quarto 3)
- Camas Twin
- Lareira no quarto
- Chuveiro de teto, opção de chuveiro de mão
- Banheira equipada com jacuzzi
- Terraço em deck
- Área total interior: 58 m2
 Quarto Terra (Quarto 4)
- Cama Queen
- Lareira no quarto
- 2 Chuveiros
- Banheira equipada com jacuzzi
- Terraço em deck
- Área total interior: 48 m2
 Quarto Que Voa (Quarto 5)
- Cama Queen
- Lareira no quarto
- Chuveiro de parede, opção de chuveiro de mão
- Banheira no quarto equipada com jacuzzi
- Terraço em deck
- Área total interior: 48 m2

 Quarto Sem Hora Marcada (Quarto 6)
- Cama Queen
- Lareira na casa de banho
- Chuveiro de parede, opção de chuveiro de mão
- Banheira equipada com jacuzzi
- Terraço em deck
- Área total interior: 48 m2
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 Quarto Sete Sentidos (Quarto 7)
- Cama Queen
- Lareira no quarto
- 2 Chuveiros de tecto, opção de chuveiro de mão
- Banheira
- Terraço em deck
- Área total interior: 48 m2
 Quarto da Oliveira Princesa (Quarto 8)
- Cama Queen
- Lareira no quarto
- 2 Chuveiros de parede, opção de chuveiro de mão
- Pátio exterior privado, com acesso pelo interior do quarto, com banheira com jacuzzi.
- Terraço em deck
- Área total interior: 48 m2
 Quarto Ainda (Quarto 9)
- Camas Twin
- Lareira no quarto
- Chuveiro de parede, opção de chuveiro de mão
- Banheira equipada com jacuzzi
- Terraço em deck
- Área total interior: 48 m2
 Quarto Mar (Quarto 14)
- Cama Queen
- Lareira no quarto
- 2 chuveiros de parede, opção de chuveiro de mão
- Banheira equipada com jacuzzi
- Terraço privado em deck
- Área total: 80 m2 (área quarto: 43 m2; área terraço: 37 m2)
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Land
Um quarto chamado Jasmim… Aqui reina o Amor, a Beleza e a Simplicidade… O Jasmim não tem vista
para o mar, mas sim para o seu pequeno terraço de oliveiras, onde dia após dia somos convidados a
assistir a um fantástico nascer do sol… Este é um quarto que nos deixa sem palavras… Surpreendente
e irresistível!
 Quarto Jasmim (Quarto 11)
- Cama Queen
- Lareira no quarto
- Chuveiro de parede, opção de chuveiro de mão
- Banheira equipada com jacuzzi
- Jardim privativo com banheira e chuveiro
- Área total: 113 m2 (área quarto: 45 m2; área jardim: 68 m2)
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Serviços
 Restaurante Areias do Seixo - Restaurante/ Bar/ Mercearia
O Restaurante funciona mediante reserva, das 13h às 18h para serviço de refeições ligeiras, e
das 19h às 22h30, para jantar (a partir dos 16 anos) – Cartas Sol & Lua. A premissa principal do
Restaurante é tirar o maior partido do que o mar e a terra nos dão, partilhando à mesa
experiências gastronómicas “feitas com amor”. Livres de aditivos, a maioria dos legumes vêm
diretamente da horta que cresce numa das dependências ao ar livre do hotel, onde não faltam
um sem fim de ervas aromáticas para dar mais sabor aos cozinhados. As Cartas Sol & Lua
dispõem de diferentes opções de partos de carne, peixe, vegetariano e vegan, sendo 65,00 € o
preço médio por refeição.
 SPA com 2 Salas de Massagem, Sauna, Banho Turco, Sala de Relaxamento.
Horário de funcionamento do SPA: 11h00 – 20h00
 Piscina exterior aquecida através de painéis solares (período de abril a setembro). Nota: não é
possível garantir que a temperatura da piscina esteja conforme desejado pois o seu aquecimento
depende única e exclusivamente do aproveitamento que se consegue obter da energia solar.

Largura: 9.9 m

||

Comprimento: 16.8 m

||

Profundidade: 1.4 m

 Estufa (600 m2 para eventos até 250 pessoas)
 Room-service
 Internet Wireless
 Concierge
Outros serviços:
 Bicicletas e sessões de Yoga (mediante disponibilidade)
 Carregadores de veículos elétricos
 Babysitting a pedido
 Cofre geral e individuais por quarto
 Condições para mobilidade condicionada
 Lavandaria a pedido
Horário de check-in e check-out:
 Check-in: a partir das 16 horas
 Check-out: até às 12 horas
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Pequeno-Almoço:
Um buffet delicioso composto por produtos regionais e da nossa horta, sumos naturais, frutas
frescas, diversos tipos de pão e cereais, bolos, iogurtes e compotas caseiras, servido entre as 08h30
e as 12h00.
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Experiências
Círculo do Fogo
Pelo fim do dia, no aconchego de uma fogueira, venha saborear um Copo de Vinho e ouvir a doce
música das cordas da guitarra… inspire o aroma da lenha, observe as estrelas, abra os ouvidos,
absorva as mais quentes cores do pôr do sol… juntos, brindamos à VIDA!
Jantar num Quarto com Alma
Abrace o Amor num Quarto com Alma, à luz de velas … preparamos o seu Quarto Mágico para Jantar
e passar um Momento Único, a dois.
Ritual a Dois no Quarto
Preparação de um banho de Jacuzzi no quarto com extratos florais de Orquídeas, Ylang-ylang, Rosas
Silvestres e Papoilas. Com propriedades depurativas e purificantes da pele, proporcionam um banho
sensorial e delicado.
Jantar com Filme no Coreto do Jardim
Inspire Natureza num jantar a dois no Coreto do nosso jardim e sinta-se acolhido neste cenário
único… Faça uma Surpresa a Alguém muito Especial!
Cesto de Piquenique
Parta à descoberta dos recantos das Areias do Seixo, com uma manta e um cesto de piquenique,
carregado de coisas boas. Escolha o recheio do cesto a partir do nosso menu especial piquenique.
Da Terra ao Prato
Uma visita guiada pela nossa horta. Vamos cheirar, provar e apanhar. Todos os legumes, frutas,
flores e ervas aromáticas serão utilizados na confeção de um almoço delicioso, com a ajuda do nosso
Chef.
Da Terra ao Chá das 5
Num passeio divertido à estufa e à horta, entre cores, aromas, texturas e sabores, falamos das
propriedades medicinais das plantas e colhemos as ervas aromáticas para o chá das 5. De regresso
ao Restaurante das Areias do Seixo preparamos a infusão e desfrutamos dos seus sabores
inspiradores, acompanhados por um bolo caseiro ainda quente.
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Infusão da Horta ao calor da Fogueira
À sua espera, uma infusão com sabores únicos e inspiradores, feita com ervas na nossa horta. Se
estiver um dia solarengo, poderá desfrutar no terraço, junto à pira de fogo; se estiver cinzento, cá
dentro, junto à lareira.
Passeio à Descoberta da Horta
Um convite para vir descobrir a horta connosco: a sua essência, ciclos e culturas. Os princípios da
Permacultura, os nossos métodos, o que semeamos, plantamos e colhemos.
Passeio de Bicicleta
Temos à sua espera, junto à porta principal do hotel, as nossas bicicletas. A estrada que liga o hotel
à praia de Santa Cruz é uma delícia. Grande parte do percurso estará a pedalar lado a lado com o
oceano Atlântico. Caso prefira um pouco mais de velocidade e menos pedais, temos bicicletas
elétricas para alugar.
Passeio pelas Dunas
Desça a escadaria do Hotel e, ao sair da porta, sinta o cheiro das Alfazemas enquanto percorre o
caminho das Oliveiras! Mais à frente, antes da nossa horta, vire à direita em direção às dunas de
areia branca.
Passeio até ao Banco Empoleirado na Arriba
Descubra um banco de madeira empoleirado na arriba … sente-se, sinta a brisa do Mar e o bater do
seu Coração! Lá em baixo a praia selvagem pequenina. Ao fundo talvez consiga descortinar a Ilha da
Berlenga. ... Saboreie a Vida devagar …. Olhar com olhos de ver … saborear, cheirar, ouvir, tocar.
Pôr do sol nas Dunas
Um momento único, só nosso. As dunas, os pinheiros e o Atlântico. O Sol desce lentamente e
desaparece suavemente no Mar. Juntos brindamos ao AMOR. Um cenário único para um MOMENTO
Inesquecível...!
Yoga
Originário da Índia, a palavra Yoga vem do sânscrito e significa juntar/unir. As técnicas vão permitir
o equilíbrio e a união de mente e corpo criando um estado físico e espiritual de bem-estar. Entre
outros e muitos benefícios, o yoga vai melhorar a sua flexibilidade e corrigir a sua postura.
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Vinicultura no Vale da Capucha
Uma propriedade familiar com certificado de produção biológica. As vinhas e o vinho são os
produtos primordiais. Uma visita guiada pelas vinhas, os dois jardins e a adega, com explicações
sobre a história e missão. No fim… uma prova de vinhos.
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NOAH BEACH HOUSE
“Noah … is …. Areias do Seixo by the Beach!”. Uma Casa à beira-mar com Restaurante, Bar, Escola de
Surf e Barraquinhas de Praia!
A Noah Beach House situa-se na praia da Física, a 5 minutos de carro das Areias do Seixo. Durante o
verão, a nossa carrinha pão de forma assegura a deslocação entre os locais em diferentes horários.
Com os pés na areia e os olhos no azul do mar, Noah é um lugar que convida a partilhar momentos
únicos com a família e amigos! Saborosos pequenos-almoços e petiscos na esplanada, um
restaurante repleto de boa comida, onde o peixe fresco da costa assume o papel principal. Na areia,
encontra as Barraquinhas Noah, a sua casa com riscas para o Mar.
Aqui vai encontrar PAZ, SOL e ALEGRIA! Um lugar perfeito para assistir ao pôr-do-sol, esperar a
chegada das estrelas e celebrar o MAR!
Porque, na NOAH … Estamos todos no mesmo barco!
Horários: Época Baixa: 12h – 23h | Época Alta: 10h – 00h

NOAH SURF HOUSE
Em Santa Cruz é também possível desfrutar de um moderno eco-friendly e surf-chic Hotel com vista
para o mar! A Noah Surf House é a continuação do enorme desejo de construir uma Grande Casa
para receber amantes do MAR e de atividades que estimulam a corpo e a mente.
Um Lugar PURO que Celebra as Ondas, que Celebra o Mar!
21 unidades de alojamento – quartos e bungalows -, centro desportivo com diferentes atividades de
mar e terra, skate park, piscina infinita, jacuzzi exterior, surf store, estúdio de treino funcional,
estúdio de yoga, horta, restaurante, cocktail bar, rooftop, dynamic lab… São algumas das
comodidades possíveis de encontrar na Noah Surf House.
No Restaurante da Noah Surf House cada prato é uma viagem com partida nos sabores
mediterrânicos, passando pela Ásia, médio oriente e regressando a Portugal.
----

Website: noahsurfhouseportugal.com
Email: booking@noahsurfhouseportugal.com
Telefone: +351 261 932 366
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Locais a Visitar
Santa Cruz – São muitas as opções ao longo de mais de 20 quilómetros de costa, que oferecem a
possibilidade de passar um dia relaxante na praia ou até de fazer um piquenique nas arribas.
Óbidos – Vila Medieval de elevado interesse histórico, conhecida pelo seu imponente Castelo e pela
típica Ginjinha servida em copo de Chocolate!
Peniche – Cidade piscatória de grande referência ao nível do Surf e outros desportos de Ondas; local
ideal para uma tarde de pesca ou uma experiência de Surf.
Nazaré – Cidade de Pesca e Mar, onde Garrett McNamara surfou a tão famosa onda gigante que deu
a esta cidade uma visibilidade internacional de grande impacto.
Sintra – Uma vila plena de Castelos e Palácios, digna de um conto de fadas e com um cenário Natural
estrondoso como pano de fundo!
Lisboa – Visite a Baixa Pombalina, os típicos bairros de Alfama, Graça e Mouraria, deixe-se levar pelo
som do Fado e prove os deliciosos Pastéis de Belém…! Não vá embora sem visitar a o Mosteiro dos
Jerónimos, o Castelo de S. Jorge e a Sé Catedral...

Outras Atividades
 Passeios a Cavalo
 Passeios Pedestres
 Aeromodelismo e passeios de avioneta (Aeródromo de Santa Cruz)
 Golf
 Vinicultura

Localização
 A 10 min da praia (a pé). Saindo do hotel percorra o fantástico caminho das dunas que se
estendem até à arriba. Aí, descendo uma escadaria (com os seus 100 degraus!) chega-se a
uma praia selvagem de areia branca envolvida por imponentes arribas!
 A 50 min do aeroporto de Lisboa
 A 25 min de Óbidos
 A 35 min de Peniche
 A 25 min de Ericeira
 A 45 min de Caldas da Rainha
 A 120 min de Fátima
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 A 60 min de barco de Parque Natural das Berlengas

Como chegar
De Lisboa: A8 em direção a Loures/Leiria, saída nº 9, km 44. Tome a direção de Lourinhã e circule 3
kms, virando à esquerda no sentido de A dos Cunhados. Siga as indicações para a Praia de Santa
Cruz. Após 12 kms da A8 e chegando a Póvoa de Penafirme, ao encontrar uma rotunda com oliveiras,
vire à direita tomando a direção de Casal do Seixo. Percorra aproximadamente 800 m. Passe pela
indicação de ‘Praia da Mexilhoeira’ à sua esquerda, e vire na rua imediatamente a seguir à esquerda
em direção ao Hotel Areias do Seixo.
Do Porto: A1 em direção a Lisboa. Na saída nº 16, km 60, tome a direção da A25 Aveiro, seguindo
posteriormente, ao km 70, pela A17. Ao km 189 tome a A8, deixando a mesma na saída nº 9. Tome a
direção de Lourinhã e circule 3 kms, virando à esquerda no sentido de A dos Cunhados. Siga as
indicações para a Praia de Santa Cruz. Após 12 kms da A8 e chegando a Póvoa de Penafirme, ao
encontrar uma rotunda com oliveiras, vire à direita tomando a direção de Casal do Seixo. Percorra
aproximadamente 800 m. Passe pela indicação de Praia da Mexilhoeira à sua esquerda, e vire na rua
imediatamente a seguir à esquerda em direção ao Hotel Areias do Seixo.
Coordenadas GPS

39º 09.179 Norte
9º 21.783 Oeste

Contactos
Endereço:

Praceta do Atlântico, Póvoa de Penafirme

Código Postal:

2560-046

Cidade:

A dos Cunhados

Região:

Torres Vedras – Lisboa

País:

Portugal

Telefone:

+351 261 936 350

Website:

www.areiasdoseixo.com

E-mail:

info@areiasdoseixo.com / sales@areiasdoseixo.com
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Informação da Empresa

Nome:

Areias do Seixo – Empreendimentos Hoteleiros, Lda.

Endereço:

Praceta do Atlântico, Póvoa de Penafirme

Código Postal:

2560-046

Cidade:

A dos Cunhados

País:

Portugal

Telefone:

+351 261 936 350

NIF:

507 451 813

Informação para Faturação
Titular da Conta:

Areias do Seixo – Empreendimentos Hoteleiros, Lda.

Banco:

Caixa de Crédito Agrícola da Lourinhã

Endereço:

Largo da República, 14

Código Postal:

2540-120

Cidade:

Lourinhã

País:

Portugal

Número da Conta:

40 207738822

IBAN:

PT50 – 0045 5197 4020 7738 8226 2

SWIFT Code:

CCCMPTPL

Cartões de Crédito Aceites:
American Express
Eurocard / Mastercard
VISA
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