
o que fazer no oeste?
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o hotel
O Dolce CampoReal Lisboa está localizado 
em Torres Vedras, no seio da região Oeste de 
Portugal. Sendo o mais extenso município 
do Distrito de Lisboa, Torres Vedras oferece 
um vasto leque de opções no que toca a 
experiencias gastronómicas, diversão noturna, 
atividades e cultura.

Para todos os gostos, para todas as idades, 
apresentamos algumas sugestões de locais a 
conhecer em Torres Vedras, Santa Cruz, Ericeira 
Mafra, Óbidos e Peniche.

Informações rápidas e distâncias:
· O hotel está localizado a 10 minutos  

de Torres Vedras.
· A vila mais próxima é o Turcifal a 6 minutos  

do hotel.
· Lisboa está a 30 minutos do hotel.
· Vila Medieval de Óbidos fica a 30 minutos  

do hotel.
· Ericeira está a 33 minutos do hotel.
· Peniche está a 40 minutos do hotel.



– 12 –

vinhos
Torres Vedras é um dos concelhos com maior 
tradição vinícola do país e está inserido na região 
vitivinícola de Lisboa. É conhecida pela frescura 
dos vinhos brancos, elogiados pelo próprio 
general Wellington, que visitou a região aquando 
das Invasões Francesas. Se desejar agendar uma 
prova de vinhos ou visita às adegas da região, 
poderá fazê-lo com a nossa receção.
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NA ROTA DO VINHO

Quinta da Folgorosa
2565-171 Dois Portos
Tel. +351 919 902 914
www.quintadafolgorosa.pt
Distância do Hotel: 9km – 15min

Adega Mãe
Fernandinho, 2565-841 Ventosa
Tel. +351 261 950 100
www.adegamae.pt
Distância do Hotel: 8km – 14min

Quinta de Sant’Ana
Rua Direita 3,2665-113 Gradil
Tel. 261 963 550 
www.quintadesantana.com 
Distância do Hotel: 8km – 16min

Quinta do Sanguinhal
Quinta das Cerejeiras
2544-909 Bombarral
Tel. +351 262 609 190
www.vinhos-sanguinhal
Distância do Hotel: 30 km - 30 min

Quinta do Gradil 
Estrada Nacional 115 Vilar
2550 - 073 Vilar | Cadaval
Tel. +351 262 770 000
www.quintadogradil.wine/pt/7
Distância do Hotel: 30 km - 27min

BACALHÔA BUDDHA EDEN

O maior jardim oriental da europa foi criado em 
protesto contra destruição dos Budas Gigantes  
de Bamyan. Um lugar único que não pode deixar 
de conhecer.
Morada: Quinta Dos Loridos, 2540-480 Bombarral
Distância do Hotel: 38km – 30min
Contacto: 262 605 240

CASA SANTOS LIMA

O maior produtor de “Vinho Regional Lisboa” 
oferece um variado leque de opções incluindo 
vinhos tintos, brancos, rosés, espumantes, 
frisantes, leves e colheitas tardias.
Morada: Quinta da Boavista, 2580-081 Aldeia 
Galega da Merceana
Distância do Hotel: 15km – 20min
Contacto: 263 760 621
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património
Portugal é um país riquíssimo em termos de 
história e cultura e o Oeste não é exceção.

LINHAS DE TORRES
No centro de Interpretação das Linhas de Torres 
no Forte de São Vicente, poderá conhecer em 

de Portugal.
Morada: Praça Doutor Eugénio Dias, 12,  
2590-016 Sobral de Monte Agraço
Distância do Hotel: 11km – 18min
Contacto: 261 942 296

CASTELO DE TORRES VEDRAS
A anterior residência temporária de vários 
reis de Portugal, o castelo de Torres Vedras foi 

Morada: Fore te São Vicente - Torres Vedras
Distância do Hotel: 10km – 10min
Horário: De 3ª a domingo das 10h00 às 13h00 
e das 14h00 às 18h00
Mais informações: www.cilt.pt

PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA
O mais importante monumento barroco de 
Portugal é constituído por um palácio, uma 
basilica e um convento. Para além da sua 
fantástica arquitetura destaca-se pelas coleções  
de pintura e escultura, seis órgãos históricos e 
uma biblioteca ímpar que vale a pena conhecer.
Morada: Palácio Nacional de Mafra Terreiro  
D. João V
Distância do Hotel: 27km – 27min
Contacto: 261 817 550

FORTALEZA DE PENICHE
A versatilidade desta fortaleza permitiu que 
ao longo da história tenha sido utilizado para 

época. Neste momento é também um espaço de 
promoção cultural onde a arte e a história têm o 
papel principal.
Morada: Campo da República 2520-609
Distância do Hotel: 63km – 44min
Contacto: 262 789 571

VILA MEDIEVAL DE ÓBIDOS
Óbidos é uma vila portuguesa cercada por 
pitorescas muralhas. Durante todo o ano 
decorrem na vila os mais variados eventos que 
promovem não só a região como também o 
nosso passado histórico.
Distância do Hotel: 45km – 33min

MUSEU DO CICLISMO JOAQUIM AGOSTINHO
Um observatório permanente e uma estrutura de mediação 
cultural para investigar, conservar, interpretar, divulgar
e valorizar os testemunhos materiais e imateriais mais 
relevantes da história do ciclismo, do uso da bicicleta 
e da memória e identidade da comunidade ciclística.
Morada: Bairro Arenes - Hipólito Center Park,  

Distância do Hotel: 13km – 15min
Contacto: 261 320 740

fração G, 2560-628 Torres Vedras

MUSEU DO CARNAVAL
O Carnaval é o tema central do Centro de Artes e 
Criatividade de Torres Vedras, que explora 
as diferentes expressões desta manifestação cultural.
Morada: PR. Leonel Trindade,  

Distância do Hotel: 11km – 12min
Contacto: 261 067 600

2560-612 Torres Vedras
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Lisboa aqui tão perto…

MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS

Este mosteiro foi considerado Património 
Mundial pela UNESCO em 1983 e é um dos 
monumentos mais importantes da arquitetura 
Manuelina em Lisboa.
Preço: 10€ por pessoa.
Entrada livre: 1º Domingo de cada mês para 
visitas individuais ou grupos até 12 pessoas.
Morada: Praça do Império 1400-206 Lisboa
Distância do Hotel: 58km – 40min
Contacto: 213 620 034

TORRE DE BELÉM

Foi construída em 1515 como uma fortaleza ten-
do desempenhado um papel muito significativo 
nas descobertas marítimas portuguesas.
Preço: 6€ por pessoa. 
Entrada livre: 1º Domingo de cada mês para 
visitas individuais ou grupos até 12 pessoas.
Morada: Av. Brasília, 1400-038 Lisboa
Distância do Hotel: 54km – 40min
Contacto: 213 620 034

PADRÃO DOS DESCOBRIMENTOS

Numa homenagem à época dos descobrimentos, 
este monumento tem representadas na sua facha-
da 33 figuras ilustrativas dessa época sendo a de 
maior destaque a figura do Infante D. Henrique.
Preço: 4€ por pessoa
Morada: Av. Brasília, 1400-038 Lisboa
Distância do Hotel: 59km – 50min
Contacto: 213 031 950

CASTELO DE SÃO JORGE

Não poderá passar por Lisboa sem conhecer  
o local onde começou esta maravilhosa cidade.  
O castelo de São Jorge é um dos monumentos 
mais emblemáticos e oferece uma das melhores 
vistas para a cidade e para o rio Tejo.
Preço: 8.5€ por pessoa
Morada: R. de Santa Cruz do Castelo, 1100-129 
Lisboa
Distância do Hotel: 53km – 50min
Contacto: 218 800 620



– 16 –

kids
E porque os nossos pequenos hóspedes são muito 
importantes para nós, para além do nosso espaço 
Welly Kids Park, apresentamos algumas sugestões 
de atividades que poderá realizar com as crianças.

ATELIER DOS BRINQUEDOS

Leve os mais pequenos a conhecer o “País 
dos Brinquedos”. Nesta exposição patente no 
Atelier dos Brinquedos poderá ter acesso a 
170 brinquedos que representam as diferentes 
atividades recreativas ao longo dos tempos.
Morada: Parque do Choupal, Torres Vedras
Distância do Hotel: 10.9km – 15min
Contacto: 261 148 612

SKATEPARK

Para os praticantes de skate sugerimos o 
Skatepark situado no Parque Verde da Várzea que 
reúne também condições para a pratica de BMX 
e patins.
Morada: Parque Verde da Várzea, Torres Vedras
Distância do Hotel: 9km – 13min
Contacto: 261 330 380

DINOKART

O Kartódromo da Lourinhã oferece um 
perímetro de pista de 920 metros e 8 metros 
de largura. Preparado para toda a família, o 
DinoKart dispõe de karts adaptados para as 
crianças e mini karts.
Morada: Parque Verde da Várzea, Torres Vedras
Distância do Hotel: 35.2km – 36min
Contacto: 261 419 045 / 918 260 001

TAPADA NACIONAL DE MAFRA

Conheça esta floresta encantada de 
biodiversidade e diversão.
Morada: Portão do Codeçal, 2640-602 Mafra
Distância do Hotel: 11km – 19min
Contacto: 261 814 240

VIMEIRO CLUBE AVENTURA —  

FUN KIDS

Um parque desenhado especialmente a pensar 
nas crianças. Neste espaço poderá encontrar 
várias áreas, onde a diversão está sempre 
garantida. Estações: Insufláveis, trampolim, área 
dos jogos (petanca, croquet, mini-golf, jogo das 
argolas, jogo do aro, maxi skis, espirobol), mini-
orientação, caça ao tesouro, futebol e voleibol.
Morada: Praia de Porto Novo - Maceira, Torres 
Vedras
Distância do hotel: 30km – 40min
Contacto:  261 980 825 / 916 155 938

DINO PARQUE LOURINHÃ

Considerado o maior parque ao ar livre de 
Portugal, o Dino Parque, dispõe de 4 percursos 
que permitem aos visitantes observar mais de 
120 modelos de dinossauros e outros animais  
à escala real.
Preço médio: 12,5€ por pessoa
Morada: Rua Vale dos Dinossauros,  
25 Abelheira, 2530-059 Lourinhã 
Distância do hotel: 35km – 54min
Contacto: 261 243 160
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Lisboa aqui tão perto…

KIDZANIA

Visite a Kidzania, a cidade construída à escala 
das crianças, onde as mesmas posem brincar  
aos adultos num ambiente muito realista.
Morada: Dolce Vita Tejo – loja 1054, Av. 
Cruzeiro Seixas, nº7, 2650-504 Amadora
Distância do Hotel: 46km – 30min
Contacto: 211 545 530

OCEANÁRIO DE LISBOA

O Oceanário de Lisboa, é o segundo oceanário 
maior da Península Ibérica, contém uma extensa 
colecção de espécies como: aves, mamíferos, 
peixes e outros habitantes marinhos. Dirige-se  
a todo tipo de público, desde crianças até ao 
mais adulto, é uma excelente sugestão para  
passar um dia em família.
Morada: Esplanada Dom Carlos I s/nº,  
1990-005 (Parque das Nações)
Distância do Hotel: 46km – 30min
Contacto: 218 917 000

JARDIM ZOOLÓGICO

O Jardim Zoológico de Lisboa, proporciona  
uma viajem pelo mundo animal, garantindo um 
dia bem passado a todos os visitantes, sobretudo 
a quem é admirador de animais.
Morada: Praça Marechal Humberto Delago, 
1549-004 Lisboa
Distância do Hotel: 46km – 35min
Contacto: 217 232 900 / 217 232 910
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praia e des-
portos náuticos
Não poderíamos falar da região do Oeste sem 
mencionar as maravilhosas praias da Costa de 
Prata e o desporto que tem ganho cada vez mais 
relevância ao longo dos anos – o Surf.

PRAIAS DE SANTA CRUZ
Localizado a apenas 25 min do hotel
Santa Cruz apresenta um conjunto
de magnificas praias com paisagens 
de cortar a respiração, perfeitas
para os amantes dos deportos náuticos.

Praia Azul: Encontra-se a sul de Santa
Cruz e apresenta um dos principais
sistemas dunares do concelho.
Praia da Física: Localiza-se no centro da vila 
com vista priviligiada para o Penedo do Guincho.
Surf spots: Santa Rita, Vigia, Navio, Mirante, 
Pisão, Física, Azul e Foz.

RESERVA MUNDIAL DE SURF — 
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
Localização: Ericeira 
Morada: Praça da República, 17, 2655-347 
Ericeira
Distância do Hotel: 38km – 33min
Contacto: 261 863 122 / 261 861 095

NOAH SURF SCHOOL
Localização: Santa Cruz
Morada: Av. do Atlântico nª2 A

Distância do Hotel: 23km – 30min
Contacto: 261 936 360

LAGOA DE ÓBIDOS

desportivas? Visite a Lagoa de Óbidos, onde 
são praticadas actividades, como: Vela, 
Windsurf, Canoagem, Remo, Kiteboard, 
Jetski e Ski náutico e Stand Up Paddle.  
Pode contactar com Escola de Vela da Lagoa.
Morada: Rua Engº.Luis Paiva e Sousa,  
nº 105/ 2500-177 Nadadouro
Distância do Hotel: 55km – 37min
Contacto: 262 978 592

Lisboa aqui tão perto…

PASSEIO DE VELA NO TEJO
Desfrute de um pesseio de barco de vela  
pelo rio Tejo, onde irá poder ter o prazer  
de passar por pontos turísticos de Lisboa, 
como: Belém, onde se dará a partida; 
Terreiro do Paço, direção pela qual o passeio 
é realizado e regresso junto à margem sul, 
onde passará pelo Cristo Rei. Para obter este 
serviço, diriga-se à empresa Taguscruises.
Morada:
Latina, Loja exterior, 1400-038 Lisboa
Distância do Hotel: 55km – 41min
Contacto: 925 610 034

560-061 A dos Cunhados Torres Vedras, Portugal
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desporto  
e natureza
Para os amantes da natureza e do ar livre, reu-
nimos as melhores rotas, circuitos e atividades. 
Estando o Dolce CampoReal Lisboa situado em 
plena área protegida das Serras do Socorro e Ar-
cheira, são mais que muitas as opções para uma 
agradável caminhada.

DOLCE CLUBE AVENTURA
Venha conhecer o nosso centro de actividades 
Dolce Clube Aventura com uma grande 
variedade de experiências, tours, passeios a pé, 
aventuras e actividades pelo Oeste.
Preços: Desde 6€ por pessoa
Horário: Das 10h às 13h00 e das 14h00 às 
19h00
Contactos: 968415439
reservas@dolceclubeaventura.com

PERCURSOS PEDESTRES & ECO- CAMINHOS 
Torres Vedras conta com 12 percursos pedestre e
2 ecocaminhos que o levarão a conhecer os maravilhosos
atrativos culturais, gastronómicos e paisagisticos.
Algumas das nossas sugestões:
- Rota do Vinho
- Rota do Atlântico
- Rota do Encantos
- Eco-caminho do Sizandro
Todos os percursos na plataforma wikiloc

BAPTISMO DE VOO E PARAPENTE
Suba a bordo de uma aeronave, sobrevoe a costa
a apreciar as imponentes arribas, as praias, 
o rio Alcabrichel e as fascinantes escarpas da Maceira.
Escola de Voo do Vimeiro
espiral.escoladevoo@gmail.com 

 

BIRDWATCHING
Coordenadas GPS dos locais dos observatórios:

· Serra do Socorro - 39º 1’ 3.03” N /  
9º 13’ 36.05” O

· Serra do Socorro - 39º 1’ 7.48” N /  
9º 13’ 54.50” O

· Quinta do Manjapão - 39º 2’ 8.81” N /  
9º 14’ 57.18” O

· Paúl - 39º 6’ 15.89” N / 9º 16’ 45.42” O
· Casalinhos de Alfaiata - 39º 5’ 40.52” N /  

9º 20’ 43.57” O
· Foz do Sizandro - 39º 6’ 22.41” N /  

9º 23’ 48.26” O

FREE TRAIL SOCORRO E ARCHEIRA
Um percurso sinalizado de trail running, que percorre 
os trilhos mais emblemáticos da Paisagem Protegida 
Local das Serras do Socorro e Archeira. É um percurso 

Ponto de partida: Cadriceira
Distância: 16km

BICICLETAS AGOSTINHAS
Para conhecer a paisagem nada melhor do que
alugar uma bicicleta pública da rede Agostinhas
As Agostinhas estão disponíveis todos os dias, 
das 7h00 às 22h00, em vários locais da cidade de 
Torres Vedras.
Onde alugar: Posto de Turismo de Torres Vedras
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arcbeira  
& socorro
A Área de Paisagem Protegida das Serras do 
Socorro e Archeira, localizada no concelho 
de Torres Vedras, possui 1.223 distribuídos 
maioritariamente pelas freguesias do Turcifal e 
União das Freguesias de Dois Portos e Runa.
Com uma paisagem dominada por um vasto 
valor patrimonial natural e cultural onde a 
ruralidade é muito acentuada, foi considerada 
em 2014 pelo Green Destinations, um dos 
destinos mais sustentáveis do mundo.

Eco Caminho da Serra do Socorro
Para explorar estas paisagens, a pé ou de bicicleta, 
a partir do Dolce CampoReal Lisboa sugerimos o 
Eco Caminho da Serra do Socorro. Este percurso 
faz a ligação entre o Turcifal e o alto da Serra 
do Socorro, com um total de aproximadamente 
5,7km. O Eco Caminho parte originalmente da 
aldeia do Turcifal e é de intensidade moderada. 
Partindo do CampoReal, o Eco Caminho passa 
em diversos pontos de interesse como a capela de 
Santo António na Cadriceira e a Ermida de Nos-
sa Senhora do Socorro. Neste percurso existem 

3 observatórios de aves, onde poderá observar 
várias espécies autóctones.

Pontos de interesse
Ponto 1– Capela de Santo António na Cadriceira;
Ponto 2 – Observatório de Aves;
Ponto 3 – Observatório de Aves;
Ponto 4 – Ermida de Nossa Senhora do Socorro:
https://pt.wikiloc.com/trilhas-mountain-bike/
eco-caminho-da-serra-socorro-pplssa-16425216

Centro Interpretativo da Paisagem protegida 
das Serras do Socorro e Archeira
Neste centro, constitui um elemento de planea-
mento e apoio à gestão da paisagem protegida lo-
cal. Aqui são dinamizadas de diversas atividades e 
encontrará ainda uma loja de produtos locais, que 
passam pela gastronomia, o vinho e o artesanato 

Este equipamento situa-se na sede da Associação 
Cultural, Desportiva e Recreativa da Cadriceira, 
no Largo da Juventude, Cadriceira, freguesia do 
Turcifal.
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CONTACTOS

Sede da Associação Cultural, Desportiva  
e Recreativa da Cadriceira
Largo da Juventude, Cadriceira
2565-779 Turcifal
E-mail: areaprotegida@cm-tvedras.pt
Tel.: (00351) 912 574 317
Distância do hotel: 2 km – 4 min
Horário: 2ª A 6ª: 9:30H – 16:30H
Passeios guiados
Caso prefira um passeio guiado, poderá contactar 
o nosso centro de actividades – Dolce Clube 
Aventura. Lá encontrará várias opções de 
percurso e passeios de jeep UMM que o vão 
levar a conhecer as belas paisagens das Serras do 
Socorro e Archeira.
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rota histórica 
das linhas de torres
Rota Histórica das Linhas de Torres Vedras
As linhas de defesa de Lisboa, último reduto 
defensivo de Portugal durante a Terceira 
Invasão Francesa, constituem o maior conjunto 

duzentas obras desse sistema defensivo, erguido e 
consolidado entre 1809 e 1814, percorrem cento 
e vinte quilómetros de frentes.

Duzentos anos depois, aqui bem perto do Dolce 
CampoReal Lisboa poderá visitar, dois dos locais 

Forte da Archeira
Forte da Feiteira

rotas existentes, nada melhor que visitar um dos 
centros interpretativos existentes na cidade de 
Torres Vedras e Sobral de Monte Agraço.

Centro Interpretativo das Linhas de Torres 
Vedras | Forte de São Vicente
Este espaço, em Torres Vedras, localiza-se numa 
das principais estruturas militares do sistema 
defensivo.  O percurso para conhecer a histórias 
das linhas de Torres terá início na exibição de 

e capela-mor conta com a exposição de peças 

áudio, audiovisual e multimédia.
Morada: Forte de São Vicente, 2560-629 
Torres Vedras
Distância do hotel: 10 km – 15 min

Centro Interpretativo das Linhas de Torres 
Vedras | Sobral de Monte Agraço
Situa-se no centro histórico da vila de Sobral de 
Monte Agraço, outrora, palco de um dos mais 
expressivos combates entre as tropas aliadas 
(portuguesas e inglesas) e as tropas francesas – 

 
O Combate de Sobral.

Mais informações em www.rhlt.pt
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TRAILS OF DISCOVERY
O Dolce CampoReal Lisboa em parceria com 
a bloguer Vanessa Martins, criou um percurso 
guiado de 4 horas que o levará a conhecer o 
património natural e histórico existente nas 
imediações do resort. A pé, de bicicleta e de 
jeep UMM, visite a vila do Turcifal, a paisagem 

a saber mais sobre as Linhas de Torres Vedras. 

Duração do percurso: 4h

Contacto para reservas
261 960 900
camporeal.guestservices@dolce.com
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the hotel
Dolce CampoReal is located in Torres Vedras, 
in the heart of the Portuguese Oeste Region. 
Being the largest town in the Lisbon District, 
Torres Vedras offers a wide range of options 
regarding food experiences, night life, 
activities and culture.

Suitable for all ages and tastes, here are some 
suggestions of places to know more about in 
Torres Vedras, Santa Cruz, Ericeira, Mafra, 
Óbidos and Peniche.

Quick info and distance:
· The hotel is located within a 10-minute drive 

from Torres Vedras.

· The nearest town is Turcifal a 6-minute drive 

from the hotel.

· Lisbon a 30-minute drive from the hotel.

· Medieval Town of Óbidos a 30-minute drive 

from the hotel.

· Ericeira a 33-minute drive from the hotel.

· Peniche a 40-minute drive from the hotel.
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wines
Torres Vedras is one of the municipalities with 
greater wine-producing tradition in Portugal 
and is part of the Lisbon wine-growing region. 
It is known for the freshness of the white wines, 
praised by General Wellington that visited the 
region during the French Invasions. If you wish 
to book a wine tasting or visit the cellars, you 
can do it at the reception.
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ON THE WINE TRAIL
Quinta da Folgorosa
2565-171 Dois Portos
Tel. +351 919 902 914
www.quintadafolgorosa.pt
Distance from the hotel: 6 miles – 15 min

Adega Mãe
Fernandinho, 2565-841 Ventosa
Tel. +351 261 950 100
www.adegamae.pt
Distance from the hotel: 5 miles – 14 min

Quinta de Sant’Ana
Rua Direita 3,2665-113 Gradil
Tel. +351261 963 550 
www.quintadesantana.com 
Distance from the hotel: 5 miles – 16 min

Quinta do Sanguinhal
Quinta das Cerejeiras
2544-909 Bombarral
Phone number: +351 262 609 190
www.vinhos-sanguinhal
Distance from the hotel: 10 miles – 30 min

Quinta do Gradil 
Estrada Nacional 115 Vilar
2550 - 073 Vilar | Cadaval
Phone number +351 262 770 000
www.quintadogradil.wine/pt/7
Distância do Hotel: 10 miles – 30 min

BACALHÔA BUDDHA EDEN
The biggest oriental garden in Europe was 
created to protest against the destruction of the 
giant Buddhas in Bamyan. A unique place you 
cannot miss.
Address: Quinta Dos Loridos, 2540-480 Bombarral
Distance from the hotel: 24 miles – 30 min
Phone number: +351 262 605 240

CASA SANTOS LIMA
The biggest wine producer of “Vinho Regional 
Lisboa” offers a varied range of options, 
including red, white, rosé, sparkling, semi-
sparkling, light wines and late harvests.
Address: Quinta da Boavista, 2580-081 Aldeia 
Galega da Merceana
Distance from the hotel: 9 miles – 20 min
Phone number: +351 263 760 621
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heritage
Portugal is a very rich country, both cultural and 
historically, and the Oeste region is no exception.

LINES OF TORRES

Torres Vedras in Fort São Vicente you can see in 

the Portuguese History.
Address: Fort São Vicente - Torres Vedras
Distance from the hotel: 7 miles – 10 min
Opening Hours: From Tuesday to Sunday, from 
10 a.m. to 1 p.m. and from 2 to 6 p.m. 
More information: http://www.cilt.pt/en

TORRES VEDRAS CASTLE
A former temporary residence for several 
Portuguese Kings, the Torres Vedras Castle  

Address: Largo Coronel Morais Sarmento, 
2560-602 Torres Vedras
Distance from the hotel: 16 min

MAFRA NATIONAL PALACE

in Portugal consists of a Palace, a Basilica 
and a Convent. In addition to the fantastic 
architecture, highlights include painting and 
sculpture collections, six historic organs and  
an unrivalled library worth visiting.
Address: Palácio Nacional de Mafra Terreiro  
D. João V
Distance from the hotel: 27 min
Phone number: +351 261 817 550

PENICHE FORTRESS

used for a large variety of purposes and needs 
throughout time. Now it is also a place for 
cultural promotion where art and history have 
the leading role.
Address: Campo da República 2520-609
Distance from the hotel:  44 min
Phone number: +351 262 789 571

MEDIEVAL TOWN OF ÓBIDOS
Óbidos is a Portuguese town surrounded by 

several events taking place in town, promoting 
not only the region but also our past history.
Distance from the hotel: 33 min

CARNIVAL MUSEUM
Carnival is the central theme of the Arts and
Creativity of Torres Vedras, which explores
the different expressions of this cultural 
manifestation.
Adress: PR. Leonel Trindade,
Distance from the hotel:12min
Contact: +351 261 067 600

MUSEU DO CICLISMO JOAQUIM AGOSTINHO
A permanent observatory and mediation structure
culture to investigate, conserve, interpret, disseminate
and to value the material and immaterial testimonies 
mostrelevant to the history of cycling, bicycle use
and the memory and identity of the cycling community.
Morada: Bairro Arenes - Hipólito Center P ark,
Distance from the hotel: 15min
Contact: +351 261 320 740
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Lisbon is just around the corner…

JERÓNIMOS MONASTERY
This monastery was declared UNESCO 
World Heritage in 1983 and it’s one the 
most important monuments of Manueline 
architecture in Lisbon.
Preço: 10€ per person.
Free entrance: 1st Sunday of the month for 
individual visits or groups up to 12 people.
Address: Praça do Império 1400-206 Lisboa
Distance from the hotel: 36 miles – 40 min
Phone number: +351 213 620 034

BELÉM TOWER
Built in 1515 as a fortress, it had a very signifi-
cant role in the maritime Portuguese discoveries.
Preço: 6€ per person. 
Free entrance: 1st Sunday of the month for 
individual visits or groups up to 12 people.
Address: Av. Brasília, 1400-038 Lisboa
Distance from the hotel: 33 miles – 40 min
Phone number: +351 213 620 034

DISCOVERIES MONUMENT
As a tribute to the Discoveries period, this 
monument includes in its façade 33 figures that 
represent important people from that period, 
with Prince Henry the Navigator standing out.
Preço: 4€ per person
Address: Av. Brasília, 1400-038 Lisboa
Distance from the hotel: 36 miles – 50 min
Phone number: +351 213 031 950

SÃO JORGE CASTLE
You cannot leave Lisbon without visiting the 
place where it all started. Saint George’s Castle is 
one of the most iconic monuments and offers one 
of the best views over the city and Tagus river.
Preço: 8.5€ per person
Address: R. de Santa Cruz do Castelo, 1100-129 
Lisboa
Distance from the hotel: 32 miles – 50 min
Phone number: +351 218 800 620



– 16 –

kids
And because our young guests are very important 
to us, in addition to our Welly Kids Park space, 
we also suggest some activities to do with the 
children.

ATELIER DOS BRINQUEDOS
Take the children to visit the “Country of Toys”. 
At this exhibition in Atelier dos Brinquedos 
(Toys’ Studio) you can see 170 toys that 
represent the different recreational activities 
throughout time.
Address: Parque do Choupal, Torres Vedras
Distance from the hotel: 7 miles – 15 min
Phone number: +351 261 148 612

SKATEPARK
For skaters we suggest Skatepark, located in 
Parque Verde da Várzea, also fit for practising 
BMX and roller skating.
Address: Parque Verde da Várzea, Torres Vedras
Distance from the hotel: 6 miles – 13 min
Phone number: +351 261 330 380

DINOKART
The Lourinhã Kart racing circuit has a track 
perimeter of 920 metres and is 8 metres wide. 
Designed for the entire family, Dinokart has 
adapted karts available for children and mini 
karts.
Address: Parque Verde da Várzea, Torres Vedras
Distance from the hotel: 22 miles – 36 min
Phone number: +351 261 419 045 / +351 918 
260 001

TAPADA NACIONAL DE MAFRA 
(GAME RESERVE)
Meet the enchanted forest, rich in biodiversity 
and amusement.
Address: Portão do Codeçal, 2640-602 Mafra
Distance from the hotel: 7 miles – 19 min
Phone number: +351 261 814 240

VIMEIRO CLUBE AVENTURA —  
FUN KIDS
A space specially designed for kids, where you 
will find a wide variety of fun activities outdoor 
and indoor activities.
Address: Praia de Porto Novo – Maceira, Torres 
Vedras
Distance from the hotel: 18 miles – 40 min
Phone number: +351 261 980 825 / +351 916 
155 938

DINO PARK LOURINHÃ
Known as the largest outdoor park of Portugal, 
Dino Park, offers 4 routes that allow visitors to 
observe more than 120 species of dinosaurs and 
other animals to real scale.
Average price: 12, 5€ per person
Address: Rua Vale dos Dinossauros,  
25 Abelheira, 2530-059 Lourinhã 
Distance from the hotel: 35km – 54min
Phone number: 261 243 160
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Lisbon is just around the corner…

KIDZANIA
Visit Kidzania, the city built in kids’ scale, 
where they can play adults in a highly realistic 
environment.
Address: Dolce Vita Tejo – loja 1054, Av. 
Cruzeiro Seixas, nº7, 2650-504 Amadora
Distance from the hotel: 28 miles – 30 min
Phone number: +351 211 545 530

LISBON OCEANARIUM
The Lisbon Oceanarium is the second biggest 
oceanarium in the Iberian Peninsula. It has a 
huge collection of species such as birds, mam-
mals, fish and other marine species. It’s suitable 
for all sorts of visitors, from the younger kid  
to the older adult. It’s an excellent suggestion  
to spend the day with the family.
Address: Esplanada Dom Carlos I s/nº,  
1990-005 (Parque das Nações)
Distance from the hotel: 28 miles – 30 min
Phone number: +351 218 917 000

THE ZOO
The Lisbon Zoo offers a journey through the 
animal kingdom, providing a fantastic day for  
all visitors, specially the animal lovers.
Address: Praça Marechal Humberto Delago, 
1549-004 Lisboa
Distance from the hotel: 28 miles – 35 min
Phone number: +351 217 232 900 / +351 217 
232 910
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beach &  
water sports
We could not speak of the Oeste region without 
mentioning the wonderful beaches of Costa de 
Prata (Silver Coast) and the sport that has gained 
relevance over the years – surf.

WORLD SURF RESERVE — 
INTERPRETATION CENTRE
Location: Ericeira (18 miles)
Address: Praça da República, 17, 2655-347 
Ericeira
Distance from the hotel: 33 min
Phone number: +351 261 863 122 / +351 261 
861 095

NOAH SURF SCHOOL

Location: Santa Cruz - Praia da Física
Adress: Av. do Atlântico nª2 A
Distance from the hotel: 30min
Contact: +351 261 936 360

ÓBIDOS LAGOON
Keen on water sports activities? Visit the 
Óbidos Lagoon where you can take part in 
activities such as sailing, windsurf, canoeing, 
rowing, kiteboard, jet skiing and water skiing, 
and stand up paddle. Contact Escola de Vela 
da Lagoa (Sailing School) for info.
Address: Rua Engº.Luis Paiva e Sousa,  
nº 105/ 2500-177 Nadadouro
Distance from the hotel: 37 min
Phone number: +351 262 978 592

Lisbon is just around the corner…

SAILING TRIP IN THE TAGUS RIVER
Go on a sailing trip in the Tagus river and 
enjoy the view over some tourist spots in 
Lisbon, such as Belém, the place where the 
journey begins, sailing along Terreiro do Paço, 
and returning by the south bank, near Cristo 
Rei. Contact Taguscruises for this service.
Address:

Latina, Loja exterior, 1400-038 Lisboa
Distance from the hotel: 34 miles – 41 min
Phone number: +351 925 610 034

PRAIAS DE SANTA CRUZ
Located just 25 minutes from the hotel
Santa Cruz presents magnificent beaches 
with breathtaking landscapes, perfect
for water sports lovers.

Praia Azul: Located south of Santa
Cruz and features one of the main
dune systems of the county.
Praia da Física: Located in the center of the 
villagewith a privileged view 
of Penedo do Guincho.
Surf spots: Santa Rita, Vigia, Navio, Mirante,
Pisão, Física, Blue and Foz.
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sports &  
nature
For outdoor and nature lovers we selected the best 
routes, circuits and activities. With Dolce Campo-
Real Lisboa located in the very heart of the protect-
ed area of Archeira and Socorro Mountains, there 
are many options available for a pleasant walk.

DOLCE CLUBE AVENTURA
Meet our activity centre Dolce Clube Aventura, 
with a great variety of experiences, tours, adven

-

ture and activities around the Oeste Region.
Prices: From 6€ per person
Timetable: Morning: 10 a.m. to 1 pm. 
Afternoon: 2 p.m. to 7 p.m.
Contact: +351 968 415 439;  
reservas@dolceclubeaventura.com

HIKING & ECO- PATHS
Torres Vedras has 12 walking routes and
2 eco-paths that will take you to discover the wonderful
cultural, gastronomic and scenic attractions.
Some of our suggestions:
- Wine route
- Atlantic route
- Route of Enchantments
- Eco-path of Sizandro
All courses on the wikiloc platform

FREE TRAIL SOCORRO AND ARCHEIRA
A signposted trail running route, which runs
the most emblematic trails of the Protected Landscape
Location of the Serras do Socorro and Archeira. 
Starting point: Cadriceira
Distance: 16km

AGOSTINHAS BICYCLES
To get to know the landscape nothing better than
rent a public bicycle from the Agostinhas network, 
named after the region athlete Joaquim Agostinho
�e Augostinhas are available every day, 
from 7:00 am to 10:00 pm, in various locations 
in the city of Torres Vedras.
Where to rent: Torres Vedras Tourist Office

FLIGHT BAPTISM AND PARAGLIDING
Hop aboard an aircraft, fly over the coast
to appreciate the imposing cliffs, the beaches,
the river Alcabrichel and the fascinating cliffs of Maceira.
Vimeiro Flight School
spiral.escoladevoo@gmail.com

 

BIRDWATCHING
GPS Coordinates of the watching spots:

· Serra do Socorro - 39º 1’ 3.03” N /  
9º 13’ 36.05” O

· Serra do Socorro - 39º 1’ 7.48” N /  
9º 13’ 54.50” O

· Quinta do Manjapão - 39º 2’ 8.81” N /  
9º 14’ 57.18” O

· Paúl - 39º 6’ 15.89” N / 9º 16’ 45.42” O
· Casalinhos de Alfaiata - 39º 5’ 40.52” N / 

 

9º 20’ 43.57” O
· Foz do Sizandro - 39º 6’ 22.41” N /  

9º 23’ 48.26” O
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arcbeira  
& socorro
The Protected Area of Archeira and 
Socorro Mountains, located in Torres Vedras 
municipality, comprises 1,223 ha dispersed 
mostly throughout the parishes of Turcifal and 
the Union of Parishes of Dois Portos and Runa.
With a landscape dominated by a large natural 
and cultural heritage where rurality is heavily 
marked, it was considered to be one of the most 
sustainable destinations in the world by Green 
Destinations, in 2014.

Socorro Mountain Eco-Trail
To explore this landscape, on foot or by bike,  
from Dolce CampoReal Lisboa, we suggest 
Socorro Mountain Eco-Trail. This trail links 
Turcifal to the highest point of Socorro Mountain, 
with an approximate length of 3.5 miles.

The eco-trail starts in the village of Turcifal and re-
quires moderate effort. If you start at CampoReal, 
the eco-trail goes through several points of interest 
such as the chapel of Santo António in Cadriceira 
and the hermitage of Nossa Senhora do Socorro. 

There are three bird-watching spots along the way, 
where you can watch several endemic species.

Points of interest
Point 1 – Chapel of Santo António in Cadriceira: 
Point 2 – Bird-watching spot:
Point 3 – Bird-watching spot:
Point 4 – Hermitage of Nossa Senhora do Socorro:
https://pt.wikiloc.com/trilhas-mountain-bike/
eco-caminho-da-serra-socorro-pplssa-16425216

Interpretation Centre of the Protected Area  
of Socorro and Archeira Mountains
This centre focuses on the planning and 
management support of the local protected areas. 
Several activities are carried out here and there’s 
also a shop where you can buy local products, 
from food to wine and crafts work. 
It is located in the headquarters of Associação 
Cultural, Desportiva e Recreativa da Cadriceira 
(local sports and cultural club), at Largo da 
Juventude, Cadriceira, in the parish of Turcifal.
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CONTACTS
Headquarters of Associação Cultural, Desportiva 
e Recreativa da Cadriceira
Largo da Juventude, Cadriceira
2565-779 Turcifal
Email: areaprotegida@cm-tvedras.pt
Tel.: (00351) 912 574 317
Distance from the hotel:
1.2 miles – 4 min
Opening hours
Monday to Friday: 9:30h – 16:30h
Guided tours
In case you prefer a guided tour, you can contact 
our activity centre - Dolce Clube Aventura. 
There you will find several tour options and 
UMM Jeep rides that will allow you to enjoy 
the beautiful landscapes of Archeira and Socorro 
Mountains.
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defense lines
of torres

 

Torres Vedras Defense Lines Heritage Tour

Lisbon defence lines, the last Portuguese defence 

erected and strengthened between 1809 and 
1814, cover 74.5 miles of front lines.

Two hundred years later, close to Dolce Campo-
Real Lisboa you can visit two of the places where 

Forte da Archeira

Forte da Feiteira

To know about all the other buildings and 
existing routes, nothing better than visiting one 
of the interpretation centres located in Torres 
Vedras and Sobral de Monte Agraço.

Interpretation Centre of the Torres Vedras  

Defense Lines | Forte de São Vicente

one of the main military structures of the defence 
-

res defence lines begins in the auditorium where 

nave and the main chapel there’s an exhibition of 
museum pieces, infography displays, scale mod-
els, audiovisual and multimedia resources.
Address: Forte de São Vicente, 2560-629 
Torres Vedras
Distance from the hotel: 6.2 miles – 15 min

CONTACTS
Centro Interpretativo das Linhas de Torres 

Vedras | Sobral de Monte Agraço

Located in the historical centre of Sobral do 
Monte Agraço, it was once scene to one the most 

(Portuguese and English) and the French troops 

For more information www.rhlt.pt
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TRAILS OF DISCOVERY
Dolce CampoReal Lisboa, in partnership  
with blogger Vanessa Martins, created a 4-hour 
guided tour that will take you through the 
natural and historic heritage surrounding the 
resort. On foot, by bike, and UMM Jeep, visit 
Turcifal, the protected area of Archeira and 
Socorro Mountains and know more about  
Torres Vedras Defence System.  
For more information, please call the reception.




