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PORTUGAL / BEM-ESTAR / CIDADE

10 hotéis com piscina interior, dignos de uma
escapadinha memorável

Por Sara Vieira, 22 Setembro, 2017

   483 partilhas

Imagine só: um fim de semana num hotel fantástico, com piscina interior,
sauna e spa, onde o descanso é garantido. Parece-lhe bem?

Agora só tem de escolher onde ir. Quer esteja à procura de um hotel com
piscina interior no Norte, no Alentejo, em Lisboa ou no Porto, a nossa seleção
promete escapadinhas de relaxe inesquecíveis. Percorra a nossa lista e
reserve já a sua próxima escapadela!

 

Hotel com piscina interior em Lisboa

EPIC Sana Lisboa Hotel

 
A uma curta distância do Marquês de Pombal e da Avenida da Liberdade,
encontramos o EPIC Sana Lisboa Hotel – um hotel de cinco estrelas, perfeito
para um fim de semana especial na capital. 

 
As vistas para o rio, o pequeno-almoço, os quartos amplos e confortáveis são
alguns dos aspectos mais apreciados pelos hóspedes… mas são piscinas que
recebem os maiores elogios. O hotel conta com duas: uma piscina interior
aquecida no SPA e uma piscina exterior, localizada no terraço do 9º piso.
Prontos para uma escapadinha épica? 

Ver preço

Usamos cookies para garantir que tem a melhor experiência possível. Se continuar a usar este site está a
concordar com a política de cookies.

OK

http://room5.trivago.pt/destination/portugal/
http://room5.trivago.pt/theme/bem-estar/
http://room5.trivago.pt/type/cidade/
http://room5.trivago.pt/author/svieira/
mailto:example@example.com?subject=10%20hot%C3%A9is%20com%20piscina%20interior,%20dignos%20de%20uma%20escapadinha%20memor%C3%A1vel&body=http://room5.trivago.pt/hoteis-com-piscina-interior/
https://www.trivago.pt/lisboa-50993/hotel/epic-sana-lisboa-2628191?cip=351110000000002


26/09/2017 14 fantásticos hotéis com piscina exterior em Portugal - Room5

http://room5.trivago.pt/hoteis-com-piscina-exterior/ 2/28

 

Hotel com piscina interior 4 estrelas

Your Hotel & Spa Alcobaça, 1h 30 min de Lisboa, 2h do Porto

 
Situado nas mediações da cidade histórica de Alcobaça, o Your Hotel & Spa
Alcobaça é um verdadeiro refúgio de tranquilidade. 

 
Aqui tudo foi pensado para deixar o stress à porta. O hotel conta com 59
quartos e 3 suites, spa, piscina interior e piscina exterior semi-olímpica. Há
ainda uma grande variedade de tratamentos faciais e corporais disponíveis
– incluindo a hidroterapia, massagens, zona de relax, jacuzzi, sauna, banho
turco, rain walk e pedilúvio. 

 

Hotel com piscina interior no terraço
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Eurostars Oasis Plaza, 1h 30 min de Lisboa, 2h do Porto

 
Localizado na Figueira da Foz, mesmo em frente ao mar, o Eurostars Oasis
Plaza é um hotel de 4 estrelas onde será impossível não se render à
imensidão do horizonte. 

 
Com 160 suites e estúdios de luxo, 2 restaurantes e 3 bares – distribuídos por
15 andares -, o hotel adota uma forma elíptica, como se de um navio se
tratassse. A proximidade à praia é um dos seus pontos fortes, mas não é o
único: o spa e a fantástica piscina coberta no terraço, com uma incrível vista
panorâmica, fazem as delícias dos visitantes. 

 

Hotel com piscina interior aquecida

L’AND Vineyards, 1h de Lisboa
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O L’AND Vineyards é um hotel de cinco estrelas que proporciona uma
experiência rural única, num ambiente exclusivo e contemporâneo. 

 
Com uma paisagem lindíssima ao seu redor, o L’AND Vineyards conta com 22
suites, com terraço privado com lareira e vista para o lago. O Spa – com
piscina interior aquecida, sauna e salas de tratamento – leva toda esta
experiência a outro nível. 

 

Hotel com piscina interior no Alentejo

Torre de Palma Wine Hotel, 2h de Lisboa
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Localizada a 10 minutos de carro de Monforte, a Torre de Palma Wine Hotel
apresenta uma arquitetura caiada de branco, típica do Alentejo. 

 
Disponibiliza tanto piscina interior como piscina exterior, um spa e centro
de bem-estar, um restaurante e um bar. Os visitantes podem desfrutar de
refeições à carta ou em estilo de buffet, relaxar junto à piscina, no banho
turco ou com uma massagem. Reserve agora… depois é só aproveitar e
relaxar! 

 

Hotel com piscina romana no Porto

Flores Village Hotel & Spa
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No coração do Porto, o Flores Village Hotel & Spa é um hotel de 4 estrelas que
possui uma piscina romana, num estilo muito original. 

 
Localizado num edifício histórico do século XVIII, este hotel é um autêntico
centro de bem-estar, com banho turco, serviço de massagens, sauna e
piscina interior. Se procura um hotel com piscina interior e todas as
condições para um fim de semana incrível no Porto, não procure mais! 

 

Hotel com piscina interior na montanha

H2otel Congress & Medical Spa, 2h 40 min do Porto
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Situado em Unhais da Serra, numa aldeia escondida no Parque Natural da
Serra da Estrela, o H2otel Congress & Medical Spa é um hotel de montanha,
especializado em tratamentos de spa e de bem-estar. 

 
Com o objetivo de tirar partido das reconhecidas qualidades terapêuticas das
águas de Unhais da Serra, este moderno centro termal apresenta um
conjunto de piscinas hidrodinâmicas e um circuito celta. Neste hotel poderá
usufruir da fantástica piscina interior, de duas piscinas exteriores, assim
como camas e cadeiras de hidromassagem, jacuzzis, banho turco, hamman,
sauna, duches de contraste e cromoterapia.

Prepare-se para uma escapadinha verdadeiramente revigorante! 

 

Hotel com piscina e sauna na Serra da Estrela

Casa das Penhas Douradas Design Hotel & Spa, 2h do Porto

 
A 1500 metros de altitude, em pleno Parque Natural da Serra da Estrela,
encontramos o Casa das Penhas Douradas Design Hotel & Spa – um hotel
num local mágico, em comunhão com a Natureza. 

 
A melhor parte? A piscina com janelas panorâmicas que se abrem para o
exterior, com vista para serra. Aqui o ar é puro. O silêncio absoluto e a
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tranquilidade garantida. Precisa de mais motivos para reservar esta
escapadinha perfeita? 

 

Hotel com piscina interior aquecida na Serra

Pousada da Serra da Estrela, 2h 40 min do Porto

 
Para apreciar as vistas e atividades da época glaciar, sugerimos a Pousada da
Serra da Estrela. Lá fora o tempo frio e no interior uma fantástica piscina
aquecida, perfeita para um fim de semana de puro relaxe. 

 
Situada num edifício construído no início do séc. XX, a Pousada dispõe de
um Spa com sauna, banho turco e piscina aquecida – sendo, por isso, o
refúgio perfeito para uma escapadinha de sossego, rodeada pelo ambiente
natural de montanha. 
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Alentejo  Escapadelas  Figueira da Foz  Lisboa  Minho  Piscinas  Porto

Serra da Estrela

   483 partilhas

Comentários ( 0 )

Deixe um comentário.

 

Hotel com piscina interior no coração do Minho

Hotel Torre de Gomariz Wine & Spa, 50 min do Porto

 
Situado no coração do Minho, em Cervães, o Hotel Torre de Gomariz Wine &
Spa é um hotel de 5 estrelas, rodeado por uma incrível paisagem verdejante. 

 
O Torre de Gomariz Wine & Spa dispõe de 12 suites e 12 quartos, que respiram
conforto e sofisticação. O hotel conta com uma incrível piscina interior,
assim como jacuzzi, sauna, banho turco, massagens e tratamentos de beleza.
História, natureza e design – tudo isto num local onde o clássico e o
contemporâneo se fundem de forma excecional. 
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