
De bruisenDe steDentrip in Lissabon afsLuiten met enkeLe overheerLijke 

reLaxDagen? genieten in een hemeLse omgeving, waar rust, natuur, stranD 

en een zaLige spa perfect samensmeLten tot een gouDen combinatie. Luxe, 

reLaxen en genieten onDer De portugese zon!
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Genietparadijs 
biedt unieke 
ervarinG

excellente reizen
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areias do seixo is veel meer dan een hotel. het is het 

prachtige resultaat van een langgekoesterde wens van 

de twee eigenaren. zij droomden van een duurzaam, 

ongedwongen luxeparadijs. het resultaat? een architecturaal 

pareltje met een magisch concept, uitgewerkt met 

creativiteit en liefde voor de natuur, intimiteit, klasse en 

ongedwongenheid. alles is in perfecte harmonie, een oase in 

een natuur vol met pijnbomen en een prachtige ligging. het 

contact met de eigenaars, de bijzondere spa, het organisch 

restaurant, de omgeving van de zee, duinen en groen zijn 

de onbetwistbare troeven van dit kleinschalige luxehotel. De 

eveneens aanwezige townhouses en villa’s bieden comfort, 

luxe en drie slaapkamers. Dit maakt het genietparadijs ook 

ideaal voor een verblijf met vrienden of familie.

Harmonie met de natuur
het is een portugese verleiding in de duinen op vijf minuten 

lopen van het strand. 

elke kamer heeft zijn eigen verhaal en de inspiratie komt 

uit marokko, india en afrika. Lokale materialen zoals steen, 

glas, hout en kiezel domineren de uitstraling uiteraard 

volledig in harmonie met de natuur. De meeste kamers 

kijken uit op de zee en de duinen.

het restaurant is modern en organisch. een unieke ervaring 

van geuren, smaken en kleuren volgens de 'food by heart' 

filosofie van het hotel.
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Portugese verleiding 
in de duinen oP vijf minuten 
loPen van het strand
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excellente reizen

oase van rust
De zalige spa van wereldklasse (met ayurvedische behandelingen) biedt 

een oase van rust. sauna, turks bad, relaxruimte, massageruimtes, en 

een buitenzwembad. je eigen groenten telen om te verwerken in de 

lunch, kampvuur, mosselen rapen en klaarmaken zijn ook mogelijkheden 

in dit fantastische hotel. het hotel ligt op ongeveer veertig minuten van de 

luchthaven van Lissabon. vanaf het hotel bereik je in enkele minuten de 

gouden stranden van de badplaats santa cruz. het san antonioklooster 

befaamd voor zijn azulejos (de typische portugese faiencetegels) ligt 

op 15km. en op een uurtje rijden ligt zowel het historische sintra als de 

levendige hoofdstad Lissabon.

voor de lezers van excellent hebben we een arrangement van 2 nachten 

verblijf inclusief ontbijt op de kamer, 1 x 3-gangendiner, thee en 

huisgemaakte cake, 1 duo-massage en afscheidsgeschenkje vanaf 

e 359,- per persoon. (exclusief vluchten).

bovenstaand of andere arrangementen boek je natuurlijk bij Departures. 

Departures
tel +31 (0)6-29000544

(vrijwel) doorlopend bereikbaar

info@departures.nl, www.departures.nl


