
VIVA NOVAS EXPERIÊNCIAS NO RENOVADO

Marriott praia D'El rey

Agora ainda melhor



SOBRE A RENOVAÇÃO

ESPAÇOS RENOVADOS

Remodelação de todos os quartos, 

bem como das zonas comuns, 

nomeadamente o lobby, o bar/ 

restaurante Contato, as salas de 

reuniões, os restaurantes Emprata e 

Tempera e o bar Oceano – um espaço 

novo dedicado a golfistas, num 

investimento global superior a 4 

milhões de euros.

QUALIDADE

Neste momento o Hotel possuí uma 

notação de  9,2 na Booking 

(assumindo-se como um dos resorts 

com melhores notações da Booking 

em Portugal) e o 15º lugar em 224 

hotéis do Grupo Marriott na Europa, 

(Sheraton, Marriott, West Inn, etc) 

no que respeita ao número de 

clientes que têm a intenção de 

recomendar o hotel a terceiros.

GOLFE

Aposta no segmento do golfe com a 

construção de um novo campo – o 

West Cliffs – e em novos 

investimentos no campo de Praia 

D’El Rey. Em 2018 estes foram os 

dois campos com o maior número de 

voltas em Portugal, excluindo a 

região do Algarve.

No ano em que celebra o seu 15º aniversário, o Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort, concluiu um processo de 

remodelação profunda e de reposicionamento que se efetivou nos últimos três anos.

A PROCURA DA EXCELÊNCIA



SOBRE A RENOVAÇÃO

EM HARMONIA COM A NATUREZA

O processo de renovação iniciou-se há 3 anos, com o 

intuito de reforçar o conforto e o bem-estar dos hóspedes 

tanto nas zonas comuns como em todos os quartos. 

O objetivo foi trazer a natureza para o interior do hotel, 

tirando partido da localização privilegiada mesmo em cima 

do mar e com vista para as Berlengas. Numa decoração 

mais orgânica, com cores neutras e inspiradas na 

natureza, foi criada uma identidade própria através de 

peças e materiais de origem nacional.



CONFORTO E MODERNIDADE, UNIDOS PARA UMA EXPERIÊNCIA 
SUPERIOR

QUARTO VISTA MAR PREMIUM

Foram renovados todos os quartos, com uma magnífica vista 

para o mar e para o golfe. O principal objetivo da renovação foi 

garantir que todos os quartos possuíam um nível de conforto 

e de modernidade que permitisse assegurar uma experiência 

claramente superior à que anteriormente o hotel oferecia. 



O conceito desenvolvido para o interior dos quartos procurou dar ênfase ao exterior através de uso de materiais nobres e 

uma paleta cromática neutra, onde o design simples permite evidenciar os elementos da natureza, mantendo o ambiente 

acolhedor.

CONFORTO E MODERNIDADE, UNIDOS PARA UMA EXPERIÊNCIA 
SUPERIOR

QUARTO VISTA MAR FRONTAL



NOVAS EXPERIÊNCIAS GASTRONÓMICAS

PRINCIPAIS MUDANÇAS 

Entre 2016 e 2018 procedeu-se à renovação dos espaços comuns como os restaurantes, a receção ou o lobby, entre outros.

A visão para o F&B passou pela criação de experiências gastronómicas variadas e diferenciadas, que complementem 

tradição com modernidade. Procurou-se combinar a cozinha internacional e portuguesa, sobretudo regional, que integre 

ingredientes, produtos e tradições gastronómicas de Portugal e particularmente do Oeste.



OS NOSSOS RESTAURANTES

CONTATO

O bar/ restaurante Contato, com uma vista inigualável 

sobre o Atlântico, as Berlengas e magníficos pores do 

sol, oferece uma gama variada de cocktails e refeições 

ligeiras, com pratos nacionais e internacionais

EMPRATA

O restaurante Emprata – o mais diferenciado do Resort – 

pretende ser uma referência gastronómica na região do 

Oeste, num ambiente sofisticado e com um serviço 

personalizado, propõe uma abordagem contemporânea e 

criativa da cozinha portuguesa que incorpore os produtos, 

ingredientes e tradições da região



MARÉ

O restaurante Maré é um restaurante de peixe e marisco, 

petiscos portugueses e entradas para partilhar. Como não 

podia deixar de ser, o peixe vem diariamente da lota de 

Peniche e é grelhado em carvão

TEMPERA

O Restaurante Tempera funciona em regime buffet apenas ao 

jantar com um show cooking de pratos internacionais e 

portugueses, abundante e variado – todos os dias diferente e 

muitas vezes temático. O Tempera constitui uma boa opção 

para famílias e permite desfrutar um mosaico de sabores, 

numa viagem gastronómica pela região e pelo mundo

OS NOSSOS RESTAURANTES



CLUBHOUSE PDR

O Club House de Praia D’El Rey apresenta uma atmosfera 

informal e descomplicada, seja no interior ou na sua grande 

esplanada com vista para o mar. A sua carta internacional inclui 

snacks para quem procura um almoço rápido, ou os clássicos 

Naco na Pedra ou Caril de Peixe e Camarão, para quem procura 

uma refeição descontraída entre amigos e família

CLUBHOUSE WEST CLIFFS

O Club House do West Cliffs, recentemente inaugurado, 

tem uma localização privilegiada com grandes janelas 

abertas para o Atlântico e para o campo de golfe. É uma 

steakhouse que oferece uma grande variedade de carnes 

em grelha de carvão

OS NOSSOS RESTAURANTES



KIDS CLUB

Com o objetivo de melhor 

servir as famílias com filhos 

mais novos, foi criado o Kid’s 

Club Reino Mágico 

KALYAN SPA 
& FITNESS
Renove energias no nosso 

Health Club. Disponibilizamos 

serviços de personal trainer, 

banho turco, hidro massagem, 

de Rey – um espaço de entretenimento com equipamento 

topo de gama, para crianças dos 3 aos 12 anos, que assegura, 

através de uma equipa de animadores, um completo 

programa de animação.

MAIS ESPAÇOS DE LAZER PARA TODA A FAMÍLIA

piscina interior aquecida, piscina exterior e piscina para 

crianças.



CAMPOS DE GOLFE PREMIADOS NO CORAÇÃO DE PRAIA D'EL REY

No Praia D’El Rey Golf & Beach Resort encontra-

se um dos melhores campos de Golfe da Europa, 

de 18 buracos, par 73, bem como a sua Academia 

de Golfe. Recebeu os seguintes prémios:

 

O novo campo West Cliffs confirmou a sua 

reputação de “nova estrela do golf internacional” 

com a atribuição dos seguintes prémios:

30º lugar na Golf World, em 2017.

4º melhor Resort de Golfe na Europa 

continental; e

1º melhor Resort de Golfe em Portugal, 

segundo a Top 100 Golf Courses, em 2018.

“Melhor Novo Campo de Golfe do Mundo”, 

pelo World Golf Awards 2017.

Segundo melhor campo de Portugal em 

2018 pelo Top100golfcourses.com.

PRAIA D'EL REY WEST CLIFFS



A estratégia de reposicionamento do Marriott não se limitou ao investimento na 

renovação do hotel. Durante os últimos anos reforçou-se a cultura de serviço, 

desenvolvendo-se mais competências nas equipas e criaram-se incentivos que 

alinhassem o desempenho dos colaboradores com a melhoria sustentada dos níveis 

de satisfação dos clientes.

O aumento significativo e sustentado dos níveis de satisfação dos Clientes traduziu-

se:

QUALIDADE E RECONHECIMENTO

na notação de 9,2 valores na Booking, reconhecendo a melhoria da proposta de 

valor do hotel;

Em 2018, no universo de 224 hotéis do Grupo Marriott:

15ºno que diz respeito ao número de clientes que têm a intenção de 

recomendar o hotel a terceiros;

13º no serviço do staff.



"O Hotel Marriott na Praia del Rey é excelente! Já o conhecia desde 2004 mas foi recentemente remodelado. 

O lobby, o bar e os novos quartos estão lindíssimos - decoração muito clean que alia a madeira aos tons 

claros! E claro o som das ondas e a vista são inspiradores! ..."

CoimbraAntonio no Tripadvisor

O QUE DIZEM OS NOSSOS HÓSPEDES

"...Gostaríamos de dar os parabéns pela remodelação que têm vindo a fazer no hotel, trazendo 

enormes melhorias e bom gosto, bem como pela personalização dada a cada cliente à chegada 

ao pequeno almoço..."

Ana na Booking.com

"Hotel muito agradável, superou as expectativas.. os funcionários super atenciosos e disponíveis, adorei. 

Fiquei num quarto lateral com vista mar/jardim maravilhoso. Super limpo, com um espaço generoso e muito 

bem decorado..."
Rita R no Tripadvisor

"Um Hotel de grande conforto, com áreas abertas e espaçosas. Um quarto fantástico, 

moderno onde se destacam as camas que nos permitem sonhar. Uma vista desafogada para 

o mar acompanhado de uma decoração de extremo bom gosto..."

Sandra em Marriott.com



Escolher o Marriott Praia D’El Rey em 2019 será uma experiência completamente diferente do que 

foi no passado. A combinação de uma profunda renovação de todas as áreas comuns, bem como dos 

quartos, em simultâneo com uma melhoria significativa da qualidade do serviço prestado, torna uma 

estadia neste hotel numa experiência memorável e marcante.

 

A diversidade de experiências proporcionadas e a excelência do serviço, aliada às condições 

singulares de proximidade ao mar, campo e património cultural, fazem com que este seja um lugar 

mágico, onde o lazer e o descanso se conjugam de uma forma muito especial.

 

Viva novas experiências no renovado Marriott - Where the Green Meets the Sea

Siga-nos:Mais informações e reservas:    +351 262 905 100

https://www.facebook.com/MarriottPraiaDelRey/
https://www.instagram.com/marriottpraiadelrey/
https://www.marriott.com/hotels/travel/lisdr-praia-del-rey-marriott-golf-and-beach-resort/

