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Descanso. Uma necessidade
universal. Natural e inces-
sante. Afinal, todos temo:
direito a relaxar e desconrr
A resolver o stress acum .'

ao longo da semana. Uma urgência que
move para locais que nos são estranho e
dos quais muitas vezes saímos desiludid -
Porque não permitem alcançar a pausa
o corpo nos pede. Na verdade, são raros
lugares capazes de o fazer. É isso que ro
Memmo Baleeira Hotel um espaço tão
cial. Autêntico paraíso de versatilidade
paz e aventura, arrojo e repouso da men
Aqui a satisfação das nossas carência
prementes é garantida. Compreendemo-
logo quando chegamos. Porque, tal coa:
num sonho, tudo se conjuga na perfei -
O branco do edifício entre o verde do
e o azul do céu. Linhas ténues entre o
e o artificial. E a vontade de entrar torna
cada vez mais difícil de resistir.

Refúz.io camaleõnico
Design clegante. Delicado. Minimali
O conforto impera ao longo de 144 q
e suites, pensadas com o único propõsir
de renovar energias. Luxos. A ines que
Memmo Unforgettable Bed. Varandas
vistas deslumbrantes sobre o Porto da
eira. Jardins imponentes. Um SPA co
na, banho turco, ginásio, salas de mas _
e piscina interior aquecida. Outra pi '-
esta exterior, ideal para desfrutar de um -
livro e uma bebida refrescante enquan
perspectiva a Baía do Martinhal. abo:
mediterrânicos com vista para o ocean
no restaurante, bar e coffee shop. Exer
físico e diversão desportiva em pa eios
jipe e aulas outdoor de surf e windsurf =
até um espaço «[ust for Kids», com j ;::
filmes e actividades para os mais novos
Nada por acaso. Nada deixado de for
Memmo Baleeira Hotel é, em simul .
o lugar certo para férias em família -~ -
-de-sernana românticos ou, simple m
mimos individuais. Um autêntico carnL.L'!~
a espreitar o mar.

o exterio r que nos
coriouia
E lá fora? As praias, selvagens e mem
veis na sua beleza. A boa comida de
Os pontos culturais de referência. T:
fazem parte do sonho. Também con----~-
para o merecido descanso da mente e
corpo. Para o entretenimento. Para a :
ção. Para um espírito, finalmente, ren
quando chega a hora de partir ...D



COOPDEt-1ADAS
Memmo Baleeira Hotel
snio da Baleeira.
Sagres.
Tel. 282 62 4212.

HAPPYTIME

Use o Voucher Happy Time e beneficie. até ao fim de Maio. de 40
por cento de desconto nc alojamento em ~rto Duplo com vista
para terra (preço de bacão, € 110,(0), ~rto Duplo com vista para
o mar (preço de baleM, € 130,(0), Memmo Suíte com vista para
eira (preço de baleao, € 198,(0) e Memmo Suite com vista para o
mar (preço de bacac, € 234,(0). Usufrua ainda de 10 por cento de
desconto na restauraçao. Um Voucher por estadia


