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Palacio Estoril Hotel Golf & Spa  
Det här pampiga och anrika 5* lyxhotellet är beläget vid det 
internationella Casinot i Estoril, 25 minuter från Lissabons flygplats. 
Hotellet som byggdes 1930 talet har en känsla av klassisk elegans. 
Hotellet omges av välskötta trädgårdar med magnifik utsikt över havet.  

 
 Hotellet har 161 vackert 
inredda i klassisk 
sekelskiftsstil. Många rum 
har balkong med utsikt 
över den magnifika 

trädgården och bukten Cascais. De rymliga och bekväma rummen är 
välutrustade med rymlig kontorshörna, platt-TV. I marmorbadrummet 
finns lyxiga badprodukter. 
 
Palacio Estoril har ett bra utbud på restauranger. Grill Four Seasons som 
bjuder på härliga rätter från det franska & Portugisiska köket. 
Bogainvillea Terrace erbjuder traditionella portugisiska rätter samt den 
klassiska Bar Estoril där du kan känna historiens vingslag.  
Här kan du njuta av ett komplett wellness center med inomhuspool, 
jacuzzi, turkiskt bad och gym. The Banyan Tree Spa erbjuder 
behandlingar enligt asiatiska traditioner. Njut av soliga dagar vid poolen 
under klarblå himmel, eller gå till stranden, bara fem minuters promenad 
från Palácio Estoril Hotel, Golf & Spa.  
 
Här spelar du hotellets egna bana, den anrika Estoril Banan som är en av 
de  äldsta golfbanorna och en av de mest kända banorna i Portugal.  De 
andra två banorna som finns med i vårt förslag är Penha Longa Atlantico 
och Quinta da Marinha. Penha Longa är en suverän mästerskapsbana 
som flertal gånger stått värd för Europatouren. Den ypperligt välskötta 
banan ligger som i ett sagolandskap, vilket är klassat som ett 
världsnaturarv. Quinta da Marinha är en trevlig parkbana designad av 
Robert Trent Jones. Du kan givetvis välja andra banor som Oitavos Golf 
är en utmanande mästerskapsbana med hedlinks karaktär. Belasbanan 
ligger mellan Belas och Queluz, i Carregueira-bergen, Lisbon Sports Club 

är en gammal klubb designad av 
Hawtree & Sons. Det är en 
spännande, uppvuxen och rätt 
kuperad parkbana samt Pestana 
Beloura är en rolig utmaning för 
golfare på alla nivåer. Trevlig 
parkbana som löper genom ett 
böljande landskap med över 40 000 
planterade eukalyptus, ekar, tallar, 
magnolia och palmer. 

 
Fakta  
RUM: 
161 rum  
 
FACILITETER: 
Gym, inomhuspool, spa 

AVSTÅND: 
Lissabon flygplats 38 km 
Cascais 5 km  
Estoril 0 km   
Golf do Estoril 2 km 
Quinta da Marinha 7 km 
Oitavos Golf 7 km  
Penha Longa 12 km 

 

 

 

 

 

 

Lyxigt boende i centrala 
Estoril med banor i toppklass! 
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