
Circular nº 8

25/03/2022

CLUBE DO PESSOAL DA EDP 

FÉRIAS E TURISMO 2022 

Após um período critico das nossas vidas, que felizmente parece estar a passar, 
chegou a altura de pensarmos nas nossas férias, no nosso bem-estar e dos 
familiares, pois merecemos, mais que nunca essa qualidade de vida. 
O Clube do Pessoal da EDP através da sua área “FÉRIAS E VIAGENS”, continua a 
disponibilizar aos seus associados alojamentos em diversas modalidades, tipologias 
e locais, procurando sempre a melhor qualidade, preços e serviços.  
Uma das principais vantagens de tratar as suas férias através do serviço prestado 
pelo Clube EDP, para além das vantagens já descritas, é a personalização do 
tratamento e acompanhamento constante que fazemos.  
Os alojamentos são protocolados em regime “On Request” ou “Allotment”.  
Com especial incidência no Algarve, zona de férias de verão por excelência. 
O Clube tem protocolos com empreendimentos noutras regiões do país e está 
aberto a aumentar essas parcerias.  
Consulte esta circular e, se não encontrar nenhuma proposta do seu agrado, 
contacte a secretaria da Região Sul que irá colaborar com o associado na procura 
de solução alternativa  

CONSULTE O REGULAMENTO E UTILIZE UMA CÓPIA DO BOLETIM DE INSCRIÇÃO NO FINAL DESTE GUIA. 

MUITO IMPORTANTE: não são permitidos animais nos apartamentos 
(exceto com autorização da gerência) 



APARTAMENTOS 2022 
BOLETIM DE INSCRIÇÃO 

Nome: Nº Sócio: 

Morada
: 

NIF: 

Código Postal e Local: - 

Tlm. / Tel.: / Nº Empresa: 

E-mail: Delegação:  

Situação Profissional: Ativo Pré ou Reforma Data Nascimento: / / 

APARTAMENTOS EM “ON REQUEST” Datas de Entrada e Saída Indique a ordem de preferência[nº] 

ESCREVA O NOME DO EMPREENDIMENTO E 
TIPOLOGIA 

[dd] / [mm] / [Ano] a [dd] / [mm] / [Ano] [nº] 

/ / a / / 

/ / a / / 

/ / a / / 

/ / a / / 

/ / a / / 

É a 1ª vez que utiliza os alojamentos do Clube EDP? Sim: Não: 

NÚMERO DE ACOMPANHANTES: 
O Associado 

Data: / / 

Para mais informações ou dúvidas contactar a secretaria Sul da Direção Nacional do Clube Pessoal EDP 

Subestação S. Sebastião -  Vale de Mulatas – 2910-737 Setúbal 

Contatos: 265 003 971/265 003 972    Tlm: 931 173 627   E-mail: clubeedp.sul@edp.com 

mailto:clubeedp.sul@edp.pt


INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇOES E PAGAMENTOS 

1 - FORMAS DE PAGAMENTO 

- Após comunicação da Direção do Clube EDP de que poderá dispor do apartamento no período pretendido, o associado 
tem 8 dias para remeter o Boletim de Inscrição e 25% do valor total da reserva, para a morada acima referida. Este 
pagamento poderá ser efetuado por transferência bancária, IBAN: PT50 0033 0000 0348 0169126 39 ou cheque, à 
ordem do Clube do Pessoal da EDP. Os restantes 75% poderão ser faseados, tendo de estar liquidados um mês antes da 
ocupação do apartamento. - Se o Boletim de Inscrição e o Pagamento, não forem recebidos no Clube, no prazo indicado, 
a marcação será anulada. 

- O “Voucher”, autorização para ocupação do apartamento, é enviado ao associado após o pagamento total. 

1.1 - VALOR A PAGAR: 

Noites X € , = € , 

Noites X € , = € , Total 

Noites X € ,___ = € , € , 

1.2 -PAGAMENTOS 

1ª Prestação € , Pago com Banco / / 

2ª Prestação € , Pago com Banco / / 

3ª Prestação € , Pago com Banco / / 

4ª Prestação € , Pago com Banco 

2 –DESISTÊNCIAS E CANCELAMENTO DAS RESERVAS 

- Não serão efetuadas devoluções de pagamentos quando se verificarem desistências e não existir lista de espera com 
outros associados interessados no apartamento. 



ANEXO À 
CIRCULAR Nº 8 

Porto, 
25/março/2022 

CLUBE DO PESSOAL DA EDP  
FÉRIAS E TURISMO 2022 

APARTAMENTOS, HOTÉIS E OUTROS ALOJAMENTOS 

Para mais consultas de orçamento personalizado, por favor contacte os serviços do Clube EDP 

APARTAMENTOS “ON REQUEST” 2022 ALGARVE 

Situado na Av. V3 de Portimão, a 80 metros das Praias da Rocha e 
dos Três Castelos e a 1 km da marina de Portimão. Dispõe de 
apartamentos com varanda e completamente equipados e com AC. 
Receção própria, 2 piscinas, campo de ténis, parque infantil, jardim, 
estacionamento privativo e uma clínica de podologia. 

Criança até 8 anos grátis. Cama extra – desde €7,00 (ultrapassando 
o limite referido abaixo será cobrada obrigatoriamente cama extra).

Avenida V3 
8500-801 Praia da Rocha 

Portimão 
www.jardinsdarocha.com 

€ 

TIPOLOGIA PAX 

A B C D E 

Jan a Mar Abr / Mai / Out 
Jun / 16 a 30 Set 

Páscoa 
1 a 15 Jul 
1 a 15 Set 

16 Jul a 31 Ago 

T0 2 €31,00 €42,00 €55,00 €73,00 €103,00 

T1 3 €43,50 €54,50 €73,50 €100,00 €137,00 

http://www.jardinsdarocha.com/
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Porto, 
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CLUBE DO PESSOAL DA EDP  
FÉRIAS E TURISMO 2022 

APARTAMENTOS, HOTÉIS E OUTROS ALOJAMENTOS 

Para mais consultas de orçamento personalizado, por favor contacte os serviços do Clube EDP 

APARTAMENTOS “ON REQiUEST” 2022 ALGARVE 

É na linha da frente da belíssima vila costeira da Manta Rota que se 
situa este empreendimento, com acesso direto à Praia da Lota e um 
amplo e envolvente espaço natural repleto de zonas verdes que 
conferem privacidade e bem-estar. Este empreendimento é 
constituído por 52 apartamentos com vista para o mar e dispõe de 
bar, court de ténis, piscina e parque privativo. 
Mudança de lençóis uma vez por semana, toalhas duas e limpeza 5 
vezes por semana, exceto sábados, domingos e feriados. 
Suplementos de refeições no Praia Lota Resort. Berço - €5,00/noite 

Taxa Municipal Turística não incluída. 

Praia da Lota 
8900–037 Manta Rota 

Vila Real de Santo António 
http://www.praiadalotaresort.com/pt/

• Excepto fim ano

TIPOLOGIA PAX 

A B C D E F 

1 Jan a 31 Mar 
Nov / Dez* 

Out / Fim de Ano 
1 Abr a 31 

Maio 
Jun / 16 a 

30 Set 
01 a 15 Jul / 01 a 

15 Set 
16 Julho a 31 

Agosto 

T1 4 €33,00 €42,00 €56,00 €72,00 €127,00 €148,00 

T2 6 €48,00 €58,00 €72,00 €88,00 €143,00 €163,00 

http://www.praiadalotaresort.com/pt/
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CLUBE DO PESSOAL DA EDP  
FÉRIAS E TURISMO 2022 

APARTAMENTOS, HOTÉIS E OUTROS ALOJAMENTOS 

Para mais consultas de orçamento personalizado, por favor contacte os serviços do Clube EDP 

APARTAMENTOS “ON REQUEST” 2022 ALGARVE 

Situado numa zona calma do Algarve, Manta Rota, com acesso privado à 
Praia da Lota e com um extenso areal que vai desde Vila Real de Santo 
António até ao início da Ria Formosa. Empreendimento com 20 quartos e 
4 suites voltados para o mar. A limpeza é feita diariamente (excepto fins 
de semana e feriados). 
Não são permitidos animais de estimação. 
Dispõe de bar, sala de conferências, sala de jogos, court de ténis, sala de 
pequenos-almoços, piscina para adultos e crianças e parque privativo. 
Taxa Municipal Turística não incluída. 

Praia da Lota – Manta Rota 
8900–037 Vila Nova de Cacela 

Vila Real de Santo António 
http://www.praiadalotaresort.com/pt/

• Excepto fim ano

• Preços por quarto/noite com pequeno-almoço. Cama extra - €23,00 e berço - €5,00

TIPOLOGIA 

A B C D E 

1 Jan a 31 Mar 
Nov / Dez* 

Out / Fim de Ano 1 Abr a 31 Maio 
Jun / 16 a 

30 Set 

01 a 15 Jul / 01 a 
15 Set 

16 Julho a 31 
Agosto 

Duplo €38,00 €46,00 €66,00 €80,00 €106,00 €132,00 

Single €34,00 €42,00 €62,00 €76,00 €102,00 €128,00 

Suite (2 Pax) €46,00 €54,00 €82,00 €95,00 €122,00 €148,00 

http://www.praiadalotaresort.com/pt/
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CLUBE DO PESSOAL DA EDP  
FÉRIAS E TURISMO 2022 

APARTAMENTOS, HOTÉIS E OUTROS ALOJAMENTOS 

Para mais consultas de orçamento personalizado, por favor contacte os serviços do Clube EDP 

APARTAMENTOS “ON REQUEST” 2022 ALGARVE 

Inaugurado em junho de 2011, situa-se junto à Mata de Vila Real de Sto. 
António, e a 300 metros da praia, dispõe de restaurante, bar, piscina, spa 
(com piscina aquecida, ginásio, sala de massagens, banho bitérmico, 
banho turco e sauna). Os quartos dispõem de wc completo, tv Lcd, ar 
condicionado, telefone, secador de cabelo, cofre, minibar, etc. Os 
apartamentos dispõem também de kitchenette equipada. 

No check-in é pedido um cartão de crédito. Taxa Municipal Turística não 
incluída. 

Rua de Mayorca 
8900-435 Monte Gordo 

Vila Real de Santo António 
www.montegordohotel.com 

Suplementos nos apts: Pequeno-almoço - €9,20; MP (jantar) - €26,70; Pensão Completa - €44,20 
Berço grátis. Cama extra dos 3 aos 12 anos - €20,00/dia. A partir dos 13 anos - €40,00/dia. 
Suplementos nos quartos: MP (jantar) - €17,50; PC - €35,00 

TIPOLOGIA 
A B C D E 

Janeiro a Março Abril / Maio 
01 a 18Jun 

11 Set a 31 Out 
19 Jun a 16 Jul 

04 a 10 Set 
17 Jul a 03 Set 

Individual APA €42,00 €53.00 €64,00 €102,00 €114,00 

Duplo APA €58,00 €76,00 €85,00 €124,00 €146,00 

T1 Standard 4 PAX €76,00 €89,00 €104,00 €170,00 €190,00 

T1 Superior 4 PAX €86,00 €98,00 €114,00 €184,00 €204,00 

 T2 6 PAX €110,00 €125,00 €150,00 €235,00 €266,00 

http://www.montegordohotel.com/
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CLUBE DO PESSOAL DA EDP  
FÉRIAS E TURISMO 2022 

APARTAMENTOS, HOTÉIS E OUTROS ALOJAMENTOS 

Para mais consultas de orçamento personalizado, por favor contacte os serviços do Clube EDP 

APARTAMENTOS “ON REQUEST” 2022 ALGARVE 

Este Empreendimento tem uma localização privilegiada no 
Sotavento Algarvio. Integrado em pleno Parque Natural da Ria 
Formosa, com uma forte componente campestre, tem a 800 
metros a Ria, a 2 km a praia da Ilha da Fuseta e a sua pitoresca 
Vila. Este empreendimento é constituído por 13 moradias e 6 
apartamentos e dispõe de bar, court de ténis e piscina. 
Berço - €5/noite. Taxa Municipal Turística não incluída. 

Sítio da Arroteia 
8800-102 Livramento 

Tavira 
http://www.montedosavosvillage.com/ 

APARTAMENTOS “ON REQUEST” 2022 ALGARVE 

TIPOLOGIA 
A B C D E F 

1 Jan a 31 Mar 
Nov/Dez 

Outubro/fim ano 1 Abr a 31 Maio 
Junho / 16 a 30 

Set 
01 a 15 Jul 
01 a 15 Set 

16 Julho a 31 
Agosto 

T1 (4 pax) €29,00 €34,00 €38,00 €67,00 €86,00 €104,00 

T2 (6 pax) €45,00 €50,00 €54,00 €83,00 €102,00 €120,00 

http://www.montedosavosvillage.com/
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CLUBE DO PESSOAL DA EDP  
FÉRIAS E TURISMO 2022 

APARTAMENTOS, HOTÉIS E OUTROS ALOJAMENTOS 

Para mais consultas de orçamento personalizado, por favor contacte os serviços do Clube EDP 

Conjunto de apartamentos turísticos, situados em frente à praia de 
Quarteira. Dispõem de piscina. Apartamentos com cozinha, casa de banho 
e tv satélite. Não são permitidos animais sem autorização da gerência. 
Entradas a partir das 16:00 horas, e saídas até às 10:00 horas. Limpeza só 
de semana a semana. Será pedida uma caução no check-in que será 
devolvida, após a verificação do apartamento. 

Rua de Leste, Edifício Carteia 
Loja AN 8125 – 201 Quarteira 

Loulé 
www.apartamentoscarteia.com 

Suplementos: Garagem e cama extra - €10,00/noite; berço grátis. Na Páscoa, Natal e Fim de Ano o mínimo de reserva são 3 
noites. Com autorização da gerência será permitido 1 animal de estimação, mediante taxa diária de €7. 

TIPOLOGIA 
A B C D E F 

Jan a Mar 
Abril / Maio 

Out 
Junho 

15 a 30 Set 
1 a 14 Jul 
1 a 15 Set 

15 a 31 Julho Agosto 

T0 €44,00 €47,00 €61,00 €75,00 €86,00 €103,00 

T0 vista mar €52,00 €67,00 €81,00 €93,00 €114,00 

T0+1 €47,00 €53,00 €71,00 €81,00 €93,00 €120,00 

T1 €47,00 €55,00 €75,00 €86,00 €98,00 €124,00 

T1 vista mar €53,00 €62,00 €81,00 €91,00 €112,00 €129,00 

T2 €57,00 €71,00 €90,00 €124,00 €137,00 €155,00 

T2 vista mar €65,00 €77,00 €95,00 €136,00 €155,00 €170,00 

T3 vista mar €83,00 €91,00 €130,00 €165,00 €202,00 €227,00 

http://www.apartamentoscarteia.com/
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CLUBE DO PESSOAL DA EDP  
FÉRIAS E TURISMO 2022 

APARTAMENTOS, HOTÉIS E OUTROS ALOJAMENTOS 

Para mais consultas de orçamento personalizado, por favor contacte os serviços do Clube EDP 

APARTAMENTOS “ALLOTMENT” 2022  ALGARVE 

O Terrace Club ergue-se diante de um dos mais magníficos trechos da costa, 
tendo como cenário a Praia da Senhora da Rocha, uma das mais belas e 
acolhedoras praias do Algarve, o que explica o galardão de “Qualidade de 
Ouro”.  

Dispõe de 185 apartamentos com cozinha, varanda, aquecimento individual, 
televisão por satélite, telefone direto, cofre de segurança (aluguer). 

TERRACE CLUB 

Quinta das Palmeiras, BL E 
Alporchinhos 

8400-450 Porches 
http://www.terrace-

club.pt/index.php/pt/  

TIPOLOGIA 

A B C D 

01 Maio a 
 20 junho 

21 junho a 
 16 julho 

17 julho a 19 de 
 setembro 

20 setembro a 
 05 outubro 

T1 €47,00 €72,00 €83,00 €72,00 

T1 V.MAR LATERAL €53,00 €78,00 €93,00 €78,00 

T2 V.MAR LATERAL €63,00 €93,00 €104,00 €93,00 

http://www.terrace-club.pt/index.php/pt/
http://www.terrace-club.pt/index.php/pt/
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CLUBE DO PESSOAL DA EDP  
FÉRIAS E TURISMO 2022 

APARTAMENTOS, HOTÉIS E OUTROS ALOJAMENTOS 

Para mais consultas de orçamento personalizado, por favor contacte os serviços do Clube EDP 

APARTAMENTOS “ON REQUEST” 2022 ALGARVE 

Situado a 500 metros da praia da Falésia-Açoteias, a 8 km de Albufeira e 
a 30 km do aeroporto de Faro. Dispõe de 71 apartamentos equipados 
com casa de banho, kitchenette, terraço ou varanda, telefone e 
televisão. Receção, lobby bar. Piscina para adultos e crianças. Pista de 
corta-mato com 1800 m dos quais 1200 de piso relvado. A 100 metros 
bares, pastelarias, minimercado, restaurantes, lojas e clínica médica. 
Limpeza 5 dias/semana. 

Pinhal do Concelho 
8200-593 Açoteias 

Albufeira 
http://aldeiadafalesia.com//hotel-

overview.html   

Suplementos: Cama extra – desde €5,00. 

TIPOLOGIA 

A B C D E 

Março 
 outubro 

Abril/maio  Junho 
16-30 set 

Julho 
01-15 Set 

Agosto 

T0 (2) €32,00 €35,00 €51,00 €69,00 €90,00 

T1 (3) €48,00 €52,00 €62,00 €85,00 €112,00 

T2 (5) €59,00 €62,00 €82,00 €102,00 €134,00 

http://aldeiadafalesia.com/hotel-overview.html
http://aldeiadafalesia.com/hotel-overview.html
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CLUBE DO PESSOAL DA EDP  
FÉRIAS E TURISMO 2022 

APARTAMENTOS, HOTÉIS E OUTROS ALOJAMENTOS 

Para mais consultas de orçamento personalizado, por favor contacte os serviços do Clube EDP 

APARTAMENTOS “ON REQUEST” 2022 LISBOA 

Este apartamento está na Ericeira a 8 minutos a pé da praia e a 38 km 
de Lisboa. Dispõe de acesso a um jardim com uma piscina exterior 
aberta durante todo o ano. Tem acesso Wi-Fi em toda a propriedade, e 
estacionamento privado no local, ambos gratuitos.  
O apartamento tem ar condicionado, uma área de estar com 
televisão, uma área de refeições e uma kitchenette completa. Esta 
acomodação fornece toalhas e roupa de cama.

Rua Mira Parque, 2 A-B 
Apartamento 246 
2655-213 Ericeira 

Mafra

TIPOLOGIA 
A B C D 

Épocas baixas 
Páscoa*/maio 

Junho/set/natal/fim ano    
Julho/agosto 

ESTÚDIO 
(2 ADULTOS + 1 CRIANÇA) 

€53,00 €84,00 €116,00 €126,00 
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CLUBE DO PESSOAL DA EDP  
FÉRIAS E TURISMO 2022 

APARTAMENTOS, HOTÉIS E OUTROS ALOJAMENTOS 

Para mais consultas de orçamento personalizado, por favor contacte os serviços do Clube EDP 

APARTAMENTOS “ON REQUEST” 2022 Centro 

HOTEL SENHORA DO CASTELO – 3 

MANGUALDE 
O Hotel Senhora do Castelo está localizado no monte da Senhora do Castelo, em Mangualde, 
Portugal. Os quartos do Hotel Senhora do Castelo estão completamente equipados e dispõem de todos 
os serviços para garantir o maior conforto e descanso. Das varandas de cada quarto, poderá desfrutar 
de uma vista única para a Serra da Estrela e Caramulo. 

Poderá aproveitar o seu dia na piscina coberta ou na piscina exterior e se é amante do desporto jogue 
uma partida de tênis nos campos do estabelecimento e, de seguida, relaxe na sauna. 

No Hotel Senhora do Castelo encontrará também o nosso Restaurante onde poderá provar a 
gastronomia típica portuguesa ao jantar ou saborear os nossos pequenos-almoços  

DESCONTO SOB A MELHOR TARIFA DIÁRIA NO ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO 

Cama extra para crianças até 15 anos - €15,00 
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CLUBE DO PESSOAL DA EDP  
FÉRIAS E TURISMO 2022 

APARTAMENTOS, HOTÉIS E OUTROS ALOJAMENTOS 

Para mais consultas de orçamento personalizado, por favor contacte os serviços do Clube EDP 

APARTAMENTOS “ON REQUEST” 2022 Centro 

APARTHOTEL QUINTA DO CRESTELO  -4 

SEIA 
A Quinta do Crestelo está integrada numa quinta de 22 hectares, num vale verdejante no sopé 
da Serra da Estrela (Lado Norte). O próprio símbolo do aparthotel reflete o nosso contexto em 
ambiente natural, mantendo a traça original da antiga quinta agrícola que deu origem ao que 
hoje lhe apresentamos: um espaço com história, repleto de tradição, com autenticidade e uma 
variedade de fauna e flora autóctones. 

Os animais não são permitidos no interior dos apartamentos. Poderão ficar alojados gratuitamente nas 
boxes exteriores ao aparthotel. 

Preços não válidos em épocas festivas (sob consulta). Em agosto aplicam-se as tarifas de fim semana todo o mês. 

Berço – desde €8,00 e cama extra desde €20,00. Nos feriados e pontes aplica-se o preço de fim de semana. 

Época Alta – Jan a abril/junho a 12 setembro 

Época baixa – maio / 13 setembro - 31 outubro 

Os preços são por apartamento/dia 

TIPOLOGIA Época 
Alta 

Sexta-Feira a Sábado Domingo a Quinta-Feira 

T0 (2 pax) €88,00 €65,00 

T1 (4 pax) €144,00 €111,00 

T2 (6 pax) €186,00 €142,00 

TIPOLOGIA Época 
Baixa 

Sexta-Feira a Sábado Domingo a Quinta-Feira 

T0 (2 pax) €71,00 €65,00 

T1 (4 pax) €111,00 €100,00 

T2 (6 pax) €147,00 €132,00 
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CLUBE DO PESSOAL DA EDP  
FÉRIAS E TURISMO 2022 

APARTAMENTOS, HOTÉIS E OUTROS ALOJAMENTOS 

Para mais consultas de orçamento personalizado, por favor contacte os serviços do Clube EDP 

APARTAMENTOS “ON REQUEST” 2022 ALGARVE 

PEDRAS D´EL REI 

Empreendimento Turístico com apartamentos e casas familiares, acesso direto à praia do Barril, situado 

em pleno coração do Parque Natural da Ria Formosa, perto de Santa Luzia e Tavira. Os alojamentos estão 

completamente equipados a fim de proporcionar uma estadia agradável, num ambiente relaxante e 

familiar, todo o ano. 

Facilidades: Restaurante, bar, supermercado, quiosque, boutique, 1 piscina, 1 campo de ténis, locação de 

bicicletas e automóveis. 

Nota: Estadias mínimas de 4 noites em junho, julho e setembro. Valores de Agosto sem desconto e para 

outras tipologias também. 

Taxa Municipal Turística não incluída. 

TIPOLOGIA 
A B C 

Jan a 31Mar 
Abril/maio 

outubro 
01 Jun a 15 jul

01 a 30 set 

T0 €35,00 €64,00 €98,00 

T1/V1 €48,00 €94,00 €148,00 

T2/V2 €63,00 €123,00 €204,00 
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CLUBE DO PESSOAL DA EDP  
FÉRIAS E TURISMO 2022 

APARTAMENTOS, HOTÉIS E OUTROS ALOJAMENTOS 

Para mais consultas de orçamento personalizado, por favor contacte os serviços do Clube EDP 

APARTAMENTOS “ON REQUEST” 2022 ALGARVE 

PEDRAS DA RAINHA 

Localizado na pequena aldeia piscatória de Cabanas – Tavira, junto ao Parque Natural da Ria Formosa, 

Pedras da Rainha é um conhecido complexo turístico do sotavento algarvio. 

Dispõe de uma variada tipologia de alojamento e amplas áreas verdes, com apartamentos e villas 

(capacidade de 2 a 8 pessoas), equipados para proporcionar uma estadia agradável, num ambiente familiar 

e relaxante. 

Facilidades: Restaurante, supermercado, 2 campos de padel ténis, 1 campo de bowling de relva, 1 campo 

de beach volley, 2 campos de petanca, 1 piscina adultos, 1 piscina crianças, etc. 

Nota: Estadias mínimas de 4 noites em junho, julho e setembro. Valores de Agosto sem desconto e para 

outras tipologias também. 

Taxa Municipal Turística não incluída. 

TIPOLOGIA 
A B C 

Jan a 31Mar 
Abril/maio 

outubro 
01 Jun a 15 jul 

01 a 30 set 

T0 €35,00 €64,00 €98,00 

T1/V1 €48,00 €94,00 €148,00 

T2/V2 €63,00 €123,00 €204,00 



ANEXO À 
CIRCULAR Nº 8 

Porto, 
25/março/2022 

CLUBE DO PESSOAL DA EDP  
FÉRIAS E TURISMO 2022 

APARTAMENTOS, HOTÉIS E OUTROS ALOJAMENTOS 

Para mais consultas de orçamento personalizado, por favor contacte os serviços do Clube EDP 

APARTAMENTOS “ON REQUEST” 2020  SESIMBRA 

HOTEL DO MAR – SESIMBRA  

O Hotel do Mar tem uma localização privilegiada na primeira linha de praia do Ouro, no centro da típica 
vila piscatória de Sesimbra, situada a apenas 30 minutos de Lisboa.  
Todos os 168 quartos possuem uma varanda privada onde pode desfrutar de uma relaxante vista para o 
mar.  
Temos ao seu dispor uma serie de serviços pensados para o seu completo bem-estar. As nossas 
infraestruturas únicas, tornarão as suas férias inesquecíveis.  
Com o Parque Natural da Serra de Arrábida a escassos minutos, praias paradisíacas, a Lagoa da Albufeira, 
um local de invulgar beleza, o Cabo Espichel, um local de grande imponência e de uma beleza única.  
Em Sesimbra poderá realizar uma grande diversidade de atividades desportivas na maravilhosa baia e 
também no parque natural.  
Uma vila recheada de história com características muito próprias que fazem a delícia dos visitantes. Vila 
de sabores típicos com uma vasta oferta gastronómica. Aqui encontrará o melhor peixe e mariscos 
provenientes da nossa costa, bem como bons vinhos e bons queijos.  

Nota: Nos preços abaixo mencionados estão incluídos: alojamento em quarto vista mar; pequeno-almoço 
buffet; utilização gratuita das piscinas (interior e exterior), sauna, banho turco e ginásio. Parque privativo 
gratuito. Desconto de 10% sobre a carta do bar e no serviço à carta no restaurante panorâmico. 

TIPOLOGIA 
A B C 

 Pax 
Jan a 30 Abril 

Novembro/Dez 
01Maio-30Junho 

Outubro 
1 a 31 Julho 

1 a 30 Setembro 

Single 1 €82,00 €99,00 €124,00 

Duplo 2 €93,00 €116,00 €152,00 
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