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MOMENTOS QUE MARCAM
Unforgettable Experiences

www.troiadesignhotel.com

Lugares mágicos, momentos únicos, numa 
atmosfera intimista que faz de cada estadia 
uma experiência marcante. 

Magical places, unforgettable moments, in 
an intimate atmosphere, that make each and 
every visit a remarkable experience.
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Oceano Atlântico

INTRODUÇÃO
Introduction
Imagine um lugar onde a terra vai ao encontro da água, uma 
península que rasga o azul do oceano e o verde do rio. Praias 
de areia branca e dunas selvagens com trilhos que o levam até 
lugares encantados de uma Reserva Natural habitada por espécies 
únicas. Entre o Oceano Atlântico e o Rio Sado, a apenas uma 
hora de Lisboa, num local onde a natureza foi generosa, nasce 
um resort de cinco estrelas, com linhas contemporâneas, onde a 
pureza do design está presente em todos os detalhes e se funde 
numa relação perfeita com a natureza.

Imagine a place where land meets water, a peninsula which 
separates the blue of an ocean and the green of a river.  White, 
sandy beaches and secret paths across wild sand dunes which 
lead you to enchanted enclaves. A Nature Reserve populated by 
a variety of rare species. Between the Atlantic Ocean and the 
Sado River, barely an hour from Lisbon, in a place where nature 
has been bountiful, you’ll find a contemporary, five-star resort 
where the purity of design is present in every detail and blends in 
perfect harmony with nature.



Hotels with a new attitude!



ACTIVIDADES
 DE ÁGUA

Water Activities
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PASSEIO
DE BARCO

Boat Excursion

Enquanto observa as magníficas paisa-
gens da Costa da Arrábida a bordo de 
um catamaran exclusivo. 

While taking in the magnificent views 
of the Arrábida Coast on an exclusive 
catamaran.

Inclui | Includes:

Horário | Schedule: 



KAYAKS 
NO ESTUÁRIO 
DO SADO

Kayaks on
the Sado Estuary

Descubra os encantos da Reserva 
Natural do Estuário do Sado através de 
um passeio de canoa ao longo de uma 
vegetação densa e de arrozais, habitat 
de diversas espécies de aves.

Explore the uniqueness of the Sado 
Estuary Natural Reserve on a canoe. 
Discover the dense vegetation and rice 
paddies as well as the rich variety of 
birds that inhabit this region.



MERGULHO EM
SESIMBRA OU 
NA COSTA DA 
ARRÁBIDA 

Diving on Sesimbra or 
on the Arrábida Coast

Faça mergulho em Sesimbra ou na Costa da 
Arrábida e não perca a oportunidade de obser-
var uma das zonas mais ricas do país em 
termos de biodiversidade marinha. Descubra e 
deixe-se encantar pelos recantos escondidos e 
a variedade desta zona de protecção marinha, 
desde os peixes aos ouriços e estrelas do mar. 

Experience diving on Sesimbra or the Arrábi-
da Coast, one of the best diving Spots in Portu-
gal. On this excursion you will be enchanted by 
the uniqueness of the coast and the of species 
which inhabit this natural reserve.large variety.  
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PASSEIOS
Hikes
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OS ENCANTOS 
DA SERRA MÃE 

Descubra uma das paisagens naturais mais 
deslumbrantes de Portugal. O Parque Natural da 
Arrábida, com uma área aproximada de 10.800 
hectares, destaca-se pela predominância da 
vegetação mediterrânea, com algumas espécies 
únicas. A riqueza ambiental da zona estende-se 
até ao mar, onde foi criada uma zona de protecção 
marinha, habitat natural de muitos peixes, ouriços 
e estrelas do mar. A especificidade natural e a 
riqueza paisagística da Arrábida permitiram a sua 
candidatura a Património Mundial da Unesco.

Discover one of the most breathtaking natural 
landscapes in Portugal - The Arrábida Natural Park. 
With an approximate area of 10.800 hectares, 
the park is distinguished by the predominance 
of Mediterranean vegetation, with some unique 
species. The environmental richness of the area 
extends to the sea and its marine protected area, 
which is the natural habitat of many fish, sea 
urchins and starfish. Due to the special natural 
and landscape resources of Arrábida it has been 
distinguished as a UNESCO World Heritage Site.

Discovering the Arrábida 
Natural Reserve

HISTÓRIA, GASTRONOMIA 
E PRAIAS 

It’s history, gastronomy
and beaches 



       SETÚBAL  
COM HISTÓRIA

Setúbal nasceu do rio e do mar. Os registos 
de ocupação humana no território do concelho 
remontam à pré-história, tendo sido visitada por 
fenícios, gregos e cartagineses.  

Setúbal was born of the river and the sea. The 
records of human occupation in the territory date 
back to prehistoric times. Tróia was inhabited 
by Phoenicians, Greeks and Carthaginians. 

Historic Setúbal



SABORES   
  E SABERES 

Regional Wine and 
Cheese Tasting

Descubra e deguste os vinhos de Denominação 
de Origem Controlada (DOC) da região de Setúbal 
- um estatuto adquirido graças à sua genuinidade 
e qualidade. E participe numa viagem sensorial aos 
saberes e sabores da terra povoada por artistas e  
artesãos. 

Discover and taste the wines of the Setúbal region 
- Denomination of Controlled Origin (DOC) - a 
status acquired through its authenticity and quality. 
Let your senses awaken by participating in a  
sensory journey to the flavors and aromas of a land 
populated by artists and artisans. 



O LEGADO 
ROMANO EM 
TRÓIA Conheça o legado romano em Tróia. Durante o período 

de ocupação romana, data do século I ao século VI d.C., 
Tróia era uma ilha do delta do Sado, denominada de Ilha 
de Acála. As ruínas do agregado populacional de Tróia 
compreendem uma área habitacional, um balneário, um 
núcleo religioso e vários núcleos industriais. A principal 
actividade era a pesca, o fabrico e a exportação de 
conservas de peixe.

Discover the Roman legacy in Tróia. During the Roman 
occupation, from the first to the sixth century AD, 
Tróia was an Island of the Sado Delta, called the Isle 
of Acála. The ruins include a living area, a bathhouse, 
a religious and industrial core. The main activity was 
fishing or more specifically the manufacture and the 
export of canned fish. 

The Roman 
Legacy in Tróia



VIDA ANIMAL
Animal Life
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Observe e comunique com esta comunida-
de de golfinhos residentes no Estuário do 
Sado e na costa marinha, um caso único em 
Portugal e um dos três casos de populações 
estuarinas na Europa.

Set out on an excursion to observe Tróia’s 
resident Bottlenose Dolphins, one of the 
only three estuarine populations in Europe.

OBSERVAÇÃO
DE GOLFINHOS

Dolphin Watching



Enjoy an unforgettable horseback ride with a guide 
while taking in the views of the beautiful countryside. 

Faça um passeio inesquecível a cavalo com 
um guia enquanto desfruta de deslumbrantes
paisagens.

PASSEIO A CAVALO 
Horseback Riding



Hotels with a new attitude!



PASSEIOS 
  ROMÂNTICOS

Romantic Getaways
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 ALMOÇO 
ROMÂNTICO 

Romantic Lunch

Embarque na marina de Tróia para 
um exclusivo almoço vínico - adegas 
da Península de Setúbal num 
passeio de barco pelo estuário do 
sado, passando pela costa sa serra 
da Arrábida e Tróia. 

Take a boat excursion for an 
exclusive lunch vinic - cellars of the 
Setúbal peninsula. Continue your 
trip through the Sado river estuary, 
passing the coast of Arrábida and 
Tróia. 



  PÔR DO SOL 
ROMÂNTICO

Romantic Sunset

Embarque na marina de Tróia para passeio de barco 
privativo para observar o pôr-do-sol. Rumo à Reserva 
Natural do Estuário do Sado, passando por diversas 
praias, observando paisagens de cortar a respiração e 
talvez, quem sabe, observar os simpáticos ”Golfinhos 
do Sado”.
Desfrute de um tempo livre para banhos acompanha-
dos de champanhe, morangos e doces regionais.

Head to the Tróia marina for a romantic outing for two 
to watch the sunset. Discover the Natural Reserve of 
Sado Estuary and it´s many breathtaking beaches. 
During this excursion you may possibly come into 
contact with the famous Sado dolphins and may enjoy 
some free time for bathing accompanied by cham-
pagne, strawberries and regional sweets. 
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   OUTRAS
ACTIVIDADES

Other Activities
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 GOLFE DE TRÓIA 
Tróia Golf

A cinco minutos do Tróia Design Hotel, desfrute de uma 
aula de golfe ou teste as suas capacidades num dos mais 
desafiantes e esplendorosos campos de golfe do país. 
Desenhado pelo famoso arquiteto de golfe americano 
Robert Trent Jones, Sr., o Tróia Golf é um dos melhores 
campos da Europa. É único pela paisagem magnífica que 
o envolve, entre o mar, o Sado e a serra da Arrábida. As 
principais características do campo advêm, sobretudo, do 
seu próprio desenho e da forma com os “greens” estão 
protegidos por muitos “bunkers”, o que faz do Tróia Golf 
um desafio aliciante para os jogadores.

Five minutes from the Tróia Design Hotel enjoy a private 
lesson or a round of golf on one of the most gorgeous 
and challenging golf courses in the country. Designed by 
renowned american golf architect, Robert Trent Jones, Sr., 
Tróia is one of the best golf courses in Europe. It is unique 
due to the magnificent landscape that surrounds it - the 
sea, the Sado river and the Arrábida mountains. One of 
the main features of the course is its design and how the 
“greens” are protected by many “bunkers”, which makes 
Tróia Golf challenge for the players.



KARTS  
ALUGUER DE BICICLETAS
BIKE RENTING  

Conheça os recantos mais especiais e secretos de toda a 
península de Tróia a pedalar numa das
nossas bicicletas.

Discover the most special and secret nooks from the Troia 
peninsula riding one of the our bikes.

Teste as suas habilidades de condução numa corrida de Karts 
com os seus amigos e aprecie as paisagens únicas que o 
Kartódromo tem para oferecer.

Test your driving skills in a kart race with your friends and 
enjoy the unique landscapes karting has to offer.



www.blueandgreenhotels.com


