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QUINTA DA BOUÇA D’ARQUES
Na cidade, as portas de casa estão

sempre trancadas, é preciso descer de
elevador muitos andares para chegar à rua e, lá
fora, há que andar com muito cuidado por causa
dos carros. Na Quinta da Bouça D’Arques o
mundo é completamente diferente: as portas
estão sempre abertas e pode sair-se à vontade
para apanhar tangerinas das árvores, pedalar de
bicicleta à volta da casinha de madeira ou ir dar
um mergulho à piscina. Além da casa senhorial
principal, tem sete casinhas independentes, com
sala e cozinha equipada. De manhã, o pequeno-
almoço é deixado à porta num cestinho. Porque
em família, bom, bom é comer sem horas
marcadas, de pijama e sem sapatos. T1 desde
112,20€.
www.wonderfulland.com/boucadarques.
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MARTINHAL BEACH RESORT
Tem tudo pensado para umas férias em família, este hotel

de Sagres. E quando dizemos tudo não estamos apenas a
falar da Creche, do Raposinhos e do Fox Club, três espaços para
diferentes idades (dos 6 meses aos 8 anos) e com actividades no
interior e no exterior. Estamos a falar do facto de providenciar
aquelas coisas sem as quais os pais não conseguem viver em casa mas
que raramente levam para fora: protectores de portas, esterilizadores
de biberão, banheiras e até penicos. Estamos a falar das alternativas
para pré-adolescentes dos 9 aos 13 anos – como windsurf, surf,
observação de golfinhos e cursos de mocktails – e dos espaços
“reservados” para os mais novos: as três piscinas, a sala azul com
jogos e os campos de ténis e padel. O Martinhal Beach Resort é um
dos melhores hotéis para levar fam´ílias principalmente porque fica
mesmo em cima da praia, coisa inédita na zona de Sagres. Desde
181 euros por noite, época alta. www.martinhal.com
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H2OTEL
Os seus filhos vão adorar o dress-codedo pequeno-

almoço: roupão e chinelos. Em plena Serra da Estrela, o
H2otel pode ser um destino diferente para ir com as crianças. Não
tem praia, mas mesmo quando neva, é possível gozar do circuito
de piscinas aquecidas que os fanáticos dos mergulhos vão
adorar. Enquanto os crescidos relaxam no mais moderno centro
termal do país, com jacuzzis, banho turco, hamman, sauna,
duches de contraste e cromoterapia, os mais novos podem
divertir-se no clube infantil, que tem um horário que agrada a
todos: das 09.00 às 23.00. Há jogos, cinema, ateliês e actividades
de grupo. Os passeios pedestres por caminhos de cabras
(literalmente) são uma forma de juntar a família longe dos
telemóveis e da televisão. Os guias estão preparados para
mostrar tudo, até aqueles buracos no meio das pedras e da
vegetação que ladeiam os caminhos – são tocas de lobos. A partir
de 90 euros (dias de semana) ou 120 (fim-de-semana).
www.h2otel.com
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TERRA DO SEMPRE
Quantas vezes Bárbara e o marido não pensaram:
“Como é que vamos de férias para este hotel? Não

cabemos todos no quarto!” Quando decidiram deixar
Lisboa para abrir um turismo rural na costa alentejana,
tiveram as famílias mais numerosas em mente, apostando
em quartos enormes, alguns com mezzaninese beliches. Os
miúdos vão ficar encantados com as histórias mágicas
espalhadas por toda a propriedade e os quartos a
representar personagens como Peter Pan, Tom Sawyer ou a
Alice no País das Maravilhas. Entre as actividades
campestres, há ateliês de agricultura biológica, a hora do
conto ou piqueniques com o pastor e as suas ovelhas. A
partir de 120 euros por noite, época alta.
www.terradosempre.pt
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