O Senhora da Guia Cascais Boutique Hotel é um charmoso e acolhedor hotel de 5 estrelas situado na área mais elitista de
Cascais. Num ambiente intimista, recebe hóspedes de todo mundo, ao longo de mais de 30 anos de existência e tem ao seu
dispor uma equipa de profissionais que o farão sentir-se em casa.
Situado junto ao mar, oferece-lhe uma estadia única, totalmente relaxante e privativa, com a envolvência de exuberantes
jardins e da vegetação caraterística do Parque Natural de Sintra.
Enquanto desfruta de total privacidade, terá fácil acesso, através de uma breve viagem de carro ou bicicleta, a todos os
principais locais turísticos: a fantástica praia do Guincho, os melhores restaurantes de peixe e marisco do país e os mais
prestigiados campos de Golfe. O hotel será ainda o ponto de partida ideal para um passeio ao Cabo da Roca ou a Sintra.

Set in the most elitist area of Cascais, small & charming 5 star Senhora da Guia Cascais Boutique Hotel welcomes guests
from all around the world for more than 30 years.
Situated on the oceanfront, surrounded by beautiful, lush gardens with characteristic vegetation of Sintra Natural Park, the
property is ideal for a truly relaxing stay.
Unique familiar and intimate atmosphere, created by our professional team will make you feel at home from the moment
you arrive.
While enjoying total privacy, our guests have easy access to all major touristic sights: spectacular Guincho Beach, country
best sea food & fish restaurant and finest golf courses are just few moments drive from the hotel. The hotel is as well
closest starting point for your day trip to Cabo da Roca and Sintra.

Estrada do Guincho, Casa de São José
Cascais 2750-642 Portugal
Tel: +351 214869239
Fax: +351 214869226
Email: guestrelations@senhoradaguia.com
www.senhoradaguia.com

Os Quartos - Rooms
Bastante intimista, o Senhora da Guia oferece uma
atmosfera privada familiar, combinada com um serviço
discreto e personalizado. Os exclusivos 42 quartos são
decorados de forma singular e elegante e fazem
referência à vegetação característica da natureza da
região. Os jardins bem cuidados e a esplendida vista
sobre o Oceano Atlântico criam um excelente cenário,
para uma estadia verdadeiramente relaxante. Todos os
quartos estão equipados com máquinas de café,
garrafa de água e luxuosos amenities nacionais Ca st el Bel
Porto, Coleção Portus Cale Gold & Blue. Existe também a
opção de quartos comunicantes para as famílias.

Rather than a large hotel, Senhora da Guia offers very
intimate & private atmosphere, combined with discreet
& personalized service. Only 42 rooms are uniquely and
charmingly designed, with relation to the characteristic
vegetation and nature of the region. Tranquility of wellkept gardens or panoramic views over Atlantic ocean
create a beautiful setting for a truly relaxing stay. All
rooms are equipped with Tea & Coffee Facilities,
complimentary bottled water and luxurious Molton Brown
bathroom amenities. Connected rooms available for
families.

Terrassa Cascais Restaurante - Restaurant

O Restaurante Terrassa Cascais oferece-lhe a melhor seleção de marisco e peixe da nossa costa, na companhia da
mais prestigiada seleção de Vinhos Portugueses, sob a panorâmica vista de 180º para o oceano. Poderá ainda
desfrutar de um agradável almoço “Al fresco” ou de um jantar romântico à luz de velas.
Best quality seafood and fish from our coast, accompanied by finest selection of Portuguese Wine and superb 180
degree Ocean View, makes Terassa restaurant an excellent dining choice. Enjoy Al fresco lunch with amazing sea
view or candlelight romantic dinner in Terassa Cascais Restaurant!

Ocean SPA – Wellness Center
O Ocean SPA oferece-lhe uma vasta seleção de massagens
e tratamentos de beleza, relaxantes e revigorizantes. Para
além da agradável piscina interior aquecida, o SPA do
Senhora da Guia Cascais Boutique Hotel oferece-lhe ainda
um wellness center bastante intimista
e envolvente
equipado com: sauna, banho turco, ginásio e sala de
relaxamento.
Ocean Spa offers a wide selection of relaxing and
reinvigorating massages and beauty treatments. Beside the
pleasant indoor heated pool, the Senhora da Guia Cascais
Boutique Hotel SPA offers you a private and involving
wellness center equipped with: sauna, Turkish bath, gym
and relaxation room.

