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Descubra o Hotel São Mamede pé da Praia do Tamariz e
do Casino do Estoril
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O Hotel São Mamede é um pequeno Hotel muito agradável a 5 minutos a pé da Praia do Tamariz e
do Casino do Estoril. O Hotel S. Mamede está situado no Estoril, apenas a 20 quilómetros do centro
de Lisboa e a 12 quilómetros da vila de Sintra, famosa pelos seus belos palácios e monumentos
históricos.
A estação de comboios do Estoril, à beira do Hotel, transporta-o em apenas 20 minutos ao Cais do
Sodré. Os numerosos atractivos desta zona turística fazem deste Hotel um local privilegiado para as
suas férias, viagens de negócios ou reuniões de trabalho. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||
[]).push({});

Situado na Costa do Estoril, o Hotel S. Mamede apresenta-se como um local capaz de lhe
proporcionar umas férias inesquecíveis. O turista pode disfrutar de sol todo o ano, prática de
desportos náuticos, motorizados, golf, ténis, jogo, night clubs, cozinha regional entre outros
atractivos.
Sendo um dos alojamentos mais barato/econômico da região. Conta com fácil acesso às mais
conhecidas atrações da Costa de Lisboa. Destas, destacam-se o Casino Estoril – o maior casino da
Europa, a Praia do Tamariz, Praia de S.Pedro do Estoril e a Praia de Carcavelos, o paredão de Cascais
, o Parque natural Sintra-Cascais ou o Circuito do Estoril.
O Aeroporto Internacional da Portela fica situado a 25km do Estoril sendo o acesso feito a esta
localidade de forma rápida quer em transporte público quer privado. Consulte o Hotel São Mamede
antes de reservar o seu hotel. No Hotel São Mamede certamente encontrará preços e as opções
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mais económicas para a sua viagem. Aproveite e consulte as nossas ofertas imperdíveis.
O hotel São Mamede possui 43 quartos, cheios de luz natural e decorados com bom gosto para
proporcionar um ambiente natural e acolhedor.
As instalações no local incluem um bar, uma relaxante sala de TV, sala de leitura e uma sala de
pequenos-almoços.
Contacto
Hotel S. Mamede, Estrada Marginal, 7105, 2765-248 Estoril
Tel: +351 21 465 91 10 Fax: +351 21 467 14 18
Site: www.hotelsaomamede.com | Reserve Alojamento via Booking.com
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