
 

QUIZ Oeste Portugal 

Na iniciativa do Quis Oeste Portugal participaram para além dos Municípios, várias 

entidades hoteleiras e casas de turismo rural com vouchers de estadias na Região 

Oeste Portugal e entradas gratuitas em alguns dos eventos que se vão realizar durante 

o ano de 2015. 

- Oferta de uma noite para 2 pessoas com pequeno-almoço e acesso ao circuito de SPA 

no Resort Noiva do Mar, na Lourinhã 

 - 10 bilhetes duplos para o Festival do Chocolate em Óbidos 

- Oferta de 1 noite para 2 pessoas com pequeno-almoço, na Artvilla – Casas de Campo, 

no Cadaval 

 - Oferta de 1 noite na unidade de Turismo Rural “Encosta das Freiras” em Caldas da 

Rainha 

 - Oferta de 1 noite em APA, no Hotel Pinhal Mar, em Peniche 

 - Oferta  de 2 noites  em quarto duplo em regime de alojamento e pequeno-almoço, 

no Hotel Golf Mar, no Vimeiro, Lourinhã 

- 5 Ofertas de 1 noite em townhouse, com 2 quartos no Bom Sucesso Architecture 

Resort, Leisure & Golf, em Óbidos 

- 1 jantar para duas pessoas no restaurante Grande Escolha,  no Dolce CampoReal em 

Torres Vedras 

- 1 volta de golfe para duas pessoas com buggy incluído, no Dolce CampoReal em 

Torres Vedras 

- Oferta de uma estadia de 2 noites em apartamento de 2 quartos (capacidade máxima 

de 4 pessoas), em regime de alojamento (pequeno-almoço não incluído) nas Holiday 

Residences da Praia D’El Rey em Óbidos 

- Oferta de 1 noite para 2 pessoas em quarto duplo standard com pequeno -almoço, 

no Your Hotel & Spa, em Alcobaça 

- Oferta de cartão desconto no Real Abadia, em Alcobaça (2 noites de alojamento em 

quarto duplo standard com pequeno almoço; 1 jantar para 2 pessoas sem bebidas e 

sem café; acesso à zona welness – sauna, banho turco e piscina interior; 

estacionamento gratuito; wi-fi; bicicletas gratuitas; 20% desconto em tratamentos 

SPA) – Valor do programa: 155€ 


