
A atitude é uma decisão.
ESCOLHA A SUA.
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LOCALIZAÇÃO

O HOTEL

QUARTOS & SUITES 

O SPA

OS RESTAURANTES E BARES

LAZER

O CASINO

CENTRO DE ESPETÁCULOS

CENTRO DE CONFERÊNCIAS

TRÓIA DESIGN HOTEL
ESCOLHA DESCOBRIR 
A NATUREZA NUM 
SÍTIO ÚNICO



ESCOLHA 

RELAXAR 
NUMA RESERVA 
NATURAL ÚNICA 
E INTOCADA

TRÓIA DESIGN HOTEL
LOCALIZAÇÃO

Imagine acordar ao som do mar 
e rodeado por uma vista surpreendente. 
Perto de Lisboa e integrado numa 
Reserva Natural, o Tróia Design Hotel 
tem uma excelente localização com 
vistas perfeitas para o mar, praias 
infinitas, um rio, serras e a marina. 
O design está presente em cada 
detalhe e se quiser sentir-se mimado, 
num ambiente chique, e aconchegante, 
este é o seu lugar.







Tróia Design Hotel
Marina de Tróia
7570-789 Carvalhal 
Grândola - Portugal

T.: +351 265 498 000
info@troiadesignhotel.com www.troiadesignhotel.com





ESCOLHA

A EXPERIÊNCIA 
DE LUXO 
INSPIRADA 
PELO DESIGN
O Tróia Design Hotel é um resort 
de cinco estrelas com 61 quartos 
de luxo e 144 suites, onde o design 
está presente em cada detalhe. 
Com 14 andares, inclui um Casino, 
um Centro de Espetáculos 
e um Centro de Conferências.

TRÓIA DESIGN HOTEL
O HOTEL



O hotel oferece uma variedade de opções, 
desde quartos de hotel luxuosos aos studios 
ou suites com um, dois e três quartos 
com áreas amplas e acabamentos sofisticados. 
Cada característica dos interiores foi pensada 
ao pormenor para o seu máximo conforto, 
com um design moderno e minimalista.
Das amplas varandas pode desfrutar da 
deslumbrante vista para a marina, o mar, 
o rio ou as serras.

TRÓIA DESIGN HOTEL
QUARTOS & SUITES

ACORDE

A OLHAR PARA 
O MAR, O RIO
OU AS SERRAS.

SUITE MASTER   



QUARTO DELUXE



STUDIO DELUXE



SUITE PREMIUM - QUARTO



SUITE PREMIUM - SALA DE ESTAR



SUITE MASTER - QUARTO



SUITE MASTER - SALA DE ESTAR



SUITE GRAND



ESCOLHA 

UMA VIAGEM 
SENSORIAL À 
VOLTA DO MUNDO 
NO GALARDOADO
BLUE&GREEN SPA
Junte-se a nós numa viagem sensorial 
à volta do mundo. Nomeado Melhor 
Spa Hotel de Luxo pelos World Luxury 
Spa Awards, o Blue & Green Spa tem 
1200 m² e oferece um vasto leque de 
tratamentos realizados por terapeutas 
qualificados com equipamentos de 
alta tecnologia em 14 salas.  

TRÓIA DESIGN HOTEL
O SPA





ESCOLHA  

SABORES 
DELICIOSOS E 
SOFISTICADOS
Escolha uma refeição saborosa
num dos restaurantes do hotel, 
desfrute de um espetáculo à noite, 
tome uma bebida no Lounge Bar 
e tente a sua sorte no Casino.  

A Brasserie Salinas é especialista 
na gastronomia de origem Atlântica, 
onde os sabores do mar são 
abundantes e dispõe de um terraço 
amplo onde pode desfrutar do sol.

“…Talvez o melhor pequeno-almoço do 
mundo. Até porque no pequeno-almoço 
do Tróia Design Hotel há tanta variedade 
entre doces, salgados, quentes e frios 
que uma pessoa consegue fazer as três 
refeições do dia numa só” 

in revista TimeOut

TRÓIA DESIGN HOTEL
OS RESTAURANTES E BARES

SALINAS BRASSERIE



O Restaurante B&G com 
o seu ambiente mais sofisticado 
e design contemporâneo oferece 
cozinha portuguesa inspirada 
nos sabores da região.



O B.A.R

PAPRIKA 

O hotel também tem 
o Paprika Pool Bar (sazonal) 
com uma vista magnífica 
para a Serra da Arrábida, 
onde pode deliciar-se com 
saladas frescas e sumos 
naturais nos dias quentes 
de verão.

À noite o B.A.R, na zona da 
receção, é o sítio ideal para 
tomar uma bebida ou um 
café enquanto fica a par 
das notícias do dia.



ESCOLHA  

DESPERTAR TODOS 
OS SENTIDOS
Em Tróia, dispõe de diferentes 
opções para tirar partido dos seus dias.

Conheça mais sobre a história desta região, 
visitando as antigas ruínas Romanas ou 
relaxe na praia onde a água do mar é 
transparente. E não perca um emocionante 
passeio de barco para ver os golfinhos!

Se estiver num mood desportivo, a Serra
da Arrábida é uma tentação e se o Golfe 
é uma das suas paixões não se esqueça 
de visitar um dos melhores campos 
de golfe da Europa. 

Dê sabor à sua estadia experimentando 
a gastronomia local na Marina ou na 
cidade vizinha de Setúbal, famosa pelo 
peixe e marisco fresco.

Qualquer que seja a sua escolha, 
certifique-se de que não perde o 
pôr-do-sol verdadeiramente deslumbrante!

TRÓIA DESIGN HOTEL
LAZER





ESCOLHA  

APOSTAR NUMA 
NOITE EMOCIONANTE

TRÓIA DESIGN HOTEL
O CASINO

Com cerca de 4000 m², o Casino combina 
arquitetura contemporânea, design moderno 
e tecnologia.



O Estrathosphera Bar é simultaneamente bar 
e palco, onde a animação multimédia é 
oferecida por DJs e VJs ou música ao vivo.

Um ambiente único, repleto de 
entretenimento, animação e glamour.



ESCOLHA  

DIVERTIR-SE
Projetado por arquitetos especialistas 
em som, luz e artes cénicas, o Centro 
de Espetáculos do Casino de Tróia 
está equipado com as mais recentes 
e sofisticadas tecnologias.

Confirme se há um espetáculo 
durante a sua estadia já que este 
espaço de eventos pode funcionar 
como auditório, sala de espetáculos 
ou salão de jantar.
 

TRÓIA DESIGN HOTEL
CENTRO DE ESPETÁCULOS





ESCOLHA  

COMBINAR 
NEGÓCIOS
E LAZER
Um Centro de Conferências amplo 
e versátil com luz natural. 
Tecnologicamente avançado, com 
capacidade até 1200 pessoas, um 
grande salão de gala no qual pode 
optar por acolher 850 pessoas 
ou dividi-lo em 4 salas, 14 salas
de reunião, salas de apoio e serviço
de catering personalizado.

TRÓIA DESIGN HOTEL
CENTRO DE CONFERÊNCIAS





ESCOLHA  

UMA SELEÇÃO 
SURPREENDENTE 
DE SABORES
Jante num restaurante flutuante – 
Marenostrum – onde pode saborear 
os mais frescos peixes e mariscos.

Rua Alexandre Herculano, 50, 10º 
1250-011 Lisboa

www.blueandgreenhotels.com

Ou opte por um ambiente Zen no 
Fusion, que oferece um equilíbrio 
perfeito entre sabores mediterrânicos 
e orientais. 

O Gustatio será a sua escolha pela 
manhã com um pequeno-almoço 
verdadeiramente diversificado 
e delicioso.




