O BOM SUCESSO – ARCHITECTURE RESORT, LEISURE & GOLF
UM NOVO DESTINO A OESTE
UM NOVO CONCEITO DE TURISMO
O BOM SUCESSO – Architecture Resort, Leisure & Golf é um resort turístico, localizado em Óbidos, na região
Oeste, 50 minutos a norte do Aeroporto de Lisboa. Conjuga uma forte componente de lazer, desporto e
cultura com um ambiente de intervenção exclusiva de arquitectura contemporânea integrada na natureza.
Uma estadia no BOM SUCESSO é, para além de uma oferta integrada de cultura e lazer, a possibilidade única
de experimentar casas assinadas por um notável grupo de arquitectos de renome internacional, de um grupo
de 23 autores nomes como o Arquitecto Siza Vieira, Souto Moura, Gonçalo Byrne e Manuel Aires Mateus
intervieram no espaço, permitindo viver todo um ambiente de conforto, sofisticação e estética original – um
novo conceito de turismo.
O resort é composto por um conjunto de moradias em banda e de moradias isoladas, um campo de golfe de
18 buracos e inúmeros equipamentos de desporto, para além de um vasto conjunto de serviços. No futuro
terá ainda um hotel da cadeia Hilton Internacional, o Hilton Bom Sucesso, Óbidos, da autoria do Arq Souto
Moura.

As Holiday Design Villas são um conjunto de moradias em banda ou isoladas dispersas pelos extensos jardins
do resort e em torno do campo de golfe, sobre o deslumbrante cenário da Lagoa de Óbidos e a menos de 4 Km
da Costa Atlântica. Completamente equipadas e decoradas com uma qualidade excepcional – com categoria
de 5 estrelas - foram pensadas para proporcionar uma estadia em férias ou fins-de-semana com enorme
conforto e prazer.
Cada moradia é constituída por sala de estar equipada com LCD de 42’’, DVD & Home Cinema, Hi-Fi Music &
MP3 System, ligação gratuita à internet Wi-Fi e lareira. As cozinhas são independentes e estão completamente
equipadas com todos os electrodomésticos, inclusiva máquina de café Nespresso. A suite está também
equipada com LCD, closet e quarto de banho completo. Existe ainda em cada moradia uma zona de
terraço/jardim privado, e uma extensa área de jardins e piscina comum ao conjunto de moradias que
permitem usufruir de momentos de lazer e descanso.
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Existem unidades de alojamento de um, dois e três quartos em moradias em banda e duas categorias – Deluxe
e Premium. Existe também um conjunto de moradias individuais de três e quatro quartos dispondo cada uma
de uma piscina e jardim privativos.
No resort existe um vasto conjunto de equipamentos de lazer, para além do campo de golfe de 18 buracos já
referido, existem quatro Campo de Ténis e dois de Padel, um enorme Parque Infantil e um Parque de
Insufláveis (funciona apenas no Verão), Campo multi-jogos, Campo de Futebol e ainda um Campo de Lazer
Tag. Criámos um serviço de animação especializado - Leisure@BOMSUCESSO – cuja missão é criar soluções
costumizadas para uma oferta personalizada das experiências de lazer, desporto e cultura dos diversos
clientes do resort.
Em conjunto com esta equipe cada cliente que vem para o BOM SUCESSO pode desenhar o seu próprio
programa dentro de três tipos à disposição: Be Active, que conjuga actividades de exterior e mais radicais; Be
Explorer, que conjuga actividade de turismo mais convencional, visitas guiadas etc ; e Be Wee, que conjuga
actividades para os mais novos.
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Para completar a sua oferta de lazer o BOM SUCESSO dispõe de um conjunto de parceiros locais que nas
proximidades do resort oferecem programas tão diversos como mergulho e vela, passeios a cavalo, jet-skying,
acampamentos de aventura, karting, espeleologia, birdwatching, surf, rafting entre muitos outros.
Finalmente, e através do cartão BOM SUCESSO – Experience, todos os clientes têm acesso a um conjunto de
benefícios na região e a um tratamento especial através de uma rede de parceiros locais do BOM SUCESSO,
entre muitos outros restaurantes, rent-a-car etc numa tentativa de maximizar as condições de conforto do
resort.

Pagina Web: www.bomsucesso.net

Jun 2012

A pensar na oferta de uma experiência gastronómica rica e diversificada o BOM SUCESSO criou diferentes
espaços onde pode deliciar-se com uma refeição mais ligeira ou gourmet. Assim, poderá optar por um dos
dois restaurantes que estão actualmente em funcionamento no Resort: Restaurante Club House e
Restaurante Pizzaria Maze.
Poderá ainda optar por confeccionar a sua própria refeição em casa, com a sua família e amigos, e para isso
tem no resort o supermercado Gourmet Friends que lhe oferece uma grande variedade de ingredientes
pensada para os “chefs” mais exigentes. Pode também optar por relaxar e ter um serviço exclusivo, em que
um chef confeccionará na sua própria casa o menu gourmet que mais se adapta ao seu gosto.

O restaurante Club House
fica no espectacular
edifício da Club House de
Golfe do BOM SUCESSO,
e está organizado em
duas zonas distintas. Uma
zona com sala de jantar e
sala de estar, onde é
oferecido um serviço de
confort
food
de
inspiração na riquíssima
gastronomia
nacional
elaborada
com
a
qualidade e frescura dos
produtos da região. E
uma zona de bar, que
funciona com um horário
alargado, onde são servidas, todos os dias, refeições ligeiras. O restaurante CLUBHOUSE tem serviço de takeway com uma escolha muito variada e um serviço especial para grupos.
O restaurante e bar têm um incrível ambiente de arquitectura contemporânea e diversas zonas exteriores de
esplanada onde poderá gozar a sua refeição acompanhada de uma vista fantástica sobre a paisagem e o
campo de golf.

O
Restaurante
Bar
Pizzaria
Maze
está
situado
na
zona
comercial
do
Bom
Sucesso
Architecture
Resort, num magnífico
edifício localizado na
entrada principal do
resort da autoria do
Arquitecto Álvaro Siza
Vieira. O Restaurante Maze oferece uma cozinha de inspiração italiana, com uma enorme selecção de massas,
saladas, pizzas e pratos mais elaborados, tais como Caril de Camarão a Cantonense, Cataplana de Mariscos
com vinho branco e coentros e ainda o suculento Bife da Vazia. Todas as refeições estão disponíveis com
serviço take-away e entrega a casa.
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SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO RESORT
•

Segurança 24 horas

•

Heliporto

•

Zona de jogos infantis

•

Beach Club 5'

•

Concierge

•

Pack de boas-vindas

•

Serviço de limpeza diário

•

Business Center

•

Aluguer de sala de reuniões

•

Serviço de shuttle

•

Transfer grátis para Óbidos (15´) e para a Praia do Resort (5´)

•

Rent-a-car

•

Restaurante ClubHouse

•

Restaurante Bar Pizzaria Maze

•

Zona comercial com:
 Supermercado Gourmet “Friends”
 Lavandaria “Aquasystem” by Miele
 Tabacaria BS Press
 Loja de decoração “Tara”
 Serviço de Banco e ATM (banco BES)
 Galeria de arte “Other Things”
 BSaúde, um novo espaço dedicado aos cuidados de saúde com consultas médicas e de
enfermagem, massagens, aquisição de produtos e tratamentos de beleza

Os horários e condições de funcionamento de alguns serviços variam ao longo do ano. Por favor, consulte a
Recepção para obter as condições em vigor em cada época do ano.
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Campo de golfe do BOM SUCESSO
Campo de Golf de 18 buracos | Inaugurado em 27 de Setembro 2008 | Desenhado por Donald Steel |
Comprimento: 6.228 Metros | Par 72| Driving Range |Putting Green | Chipping Area| Aulas de Golfe | Clínicas
de Golfe | Buggies | Loja| Condições especiais nos Campos de Golfe mais próximos

No interior do resort existem inúmeras actividades desportivas:
O serviço de Leisure@BOMSUCESSO tem soluções costumizadas para uma oferta personalizada das experiências de lazer,
desporto e cultura dos seus clientes.

1 Campo de golf de 18 buracos (ver detalhe em BOM SUCESSO Golf Course)

Driving range

Academia de Golfe

4 Campos de Tenis e 2 Campos de Paddle

Academia de Ténis e Paddle

Campo de Futebol Professional

Campo multi-jogos

Piscina comum

Kids Club

Aluguer de Bicicletas

Campo de Lazer tag

Parque Infantil

Parque de Insufláveis (apenas no Verão)

Actividades Desportivas exteriores ao resort e em parceria:

Clube de tiro (30')

Mergulho, Vela e Clube de Remo (30') Karting

Biking

Passeios

Passeios a Cavalo

Jet-Skying

Kayaking

Acampamentos de aventura

Espeleologia

Rafting

Birdwatching

Vela
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Mergulho com garrafas de oxigénio
Squash
Surf
Ski aquático

COMO CHEGAR:

A partir de Lisboa:
•

Seguir na direcção da A8 Oeste em direcção a LEIRIA durante 65 Km

•

Continuar A8 – direcção Lisboa/Leiria

•

Virar IP6/Peniche

•

Sair na primeira saída Amoreira

•

Na primeira rotunda virar na primeira saída

•

Siga depois as placas indicativas do BOM SUCESSO

A partir do Porto:
•

Seguir na A1 pela ponte de Arrábida

•

Virar A29, Sentido Espinho/Canelas (52Km)

•

Continuar A25 (7,5Km) – direcção Aveiro

•

Continuar A17 (113Km) – direcção Figueira da Foz/Leiria

•

Continuar A8 (53Km) – direcção Leiria/Lisboa

•

Virar IP6/Peniche

•

Sair na primeira saída Amoreira

•

Na primeira rotunda virar na primeira saída

•

Siga depois as placas indicativas do BOM SUCESSO

CONTACTOS:
Bom Sucesso - Vau
2510-662 Vau - Óbidos
PORTUGAL
GPS: N 39º 22’57.00’’; W 9º 14’44.59’’
Tel: +351 262 965 300 | Fax: + 351 262 965 309
Email: info.hdv@bomsucesso.net
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ÓBIDOS E A REGIÃO DO OESTE

Óbidos é uma vila medieval, candidata a património Mundial, terra de tradições e lendas que se distingue
por uma variadíssima gastronomia e uma intensa vida cultural e ainda pelo seu vasto património
arquitectónico e histórico, que a fazem ser diariamente visitada por milhares de turistas.
Realiza-se ao longo do ano um conjunto de eventos de enorme riqueza cultural entre os quais se destacam o
famoso “Festival de chocolate”, o “Junho das Artes” um evento de arte contemporânea, “Festival de Ópera”
e ainda “Vila Natal”.
Óbidos fica na região do Oeste “Silver Coast”, a menos de 1 hora do Aeroporto de Lisboa, conhecida pela
preservação da sua paisagem natural e pela beleza da sua costa, toda a região é um destino de excelência
para a prática de golfe e de desportos náuticos, desde 2009 que aqui se realiza o RIP CURL CUP. De clima
ameno e com um excelente oferta gastronómica oferece um tempo de descanso num ambiente de
“autenticidade renovada”.
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Venha visitar Óbidos e a região do Oeste!
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