
 
 

Guia informativo de apoio ao participante 
 
 
Este documento destina-se a fornecer informações práticas sobre o apoio logístico de transportes, 
alojamento e as refeições. Organizado de forma cronológica, o documento evidencia os serviços que 
a ADREPES disponibiliza, durante a sua estadia na Península de Setúbal, de forma a proporcionar o 
maior conforto possível aos participantes. 
 
 
Transportes 
 
No dia 1 de Dezembro são disponibilizados 3 transferes em horários diferentes (manhã, tarde e 
noite), com partida do Aeroporto de Lisboa e chegada aos hotéis assinalados. 
 
Nos dias 2 e 3 de Dezembro os participantes que optarem pelos hotéis assinalados, terão à sua 
disposição um transfere que assegurará de manhã transporte até ao Fórum Cultural de Alcochete, e à 
tarde regresso aos hotéis. 
 
O transporte que assegura as visitas está disponível para todos os participantes inscritos. 
 
No final do dia 2, teremos transporte dos hotéis assinalados até ao local onde se vai realizar o jantar 
e regresso. 
 
No dia 3 de Dezembro estará disponível um minibus (20 lugares máximo) até ao Aeroporto de Lisboa 
depois do encerramento dos trabalhos, (aproximadamente 17:30). 
 
 
Alojamento 
 
De acordo com a proximidade ao Fórum Cultural de Alcochete, sugerimos a seguinte listagem de 
hotéis: 
 
Com transfere, inscrição prévia obrigatória: 
 
Hotel Tryp Montijo 
http://pt.solmelia.com/hoteis/portugal/lisboa/tryp-montijo-parque/home.htm  

Tlf: +351 800 83 40 38 
Avenida Joao XXIII, 193, 2870-159,  Montijo PORTUGAL – Ver mapa 

 
 
Palmela Village Resort Aparthotel  
http://www.palmelavillage.com/?lingua=en 

Palmela Village Golf Resort - Av. José Maria Eça de Queiroz, 2950 - 580 Quinta do Anjo  
E-mail: reception@phr.pt  
Tlf: +351 21 044 26 00  
Fax: +351 21 044 26  

 
 



Sem transfere: 
Hotel Al Foz – 200m do Fórum 
http://www.alfoz.pt/ 

Avenida D. Manuel I 
2890-014 Alcochete 
Tel: +351 21 234 11 79 
Fax: +351 21 234 11 90 
comercial@alfoz.pt 
 

 
Hotel Estalagem do Sado 
http://www.estalagemdosado.com/ 

R. Irene Lisboa, 1 E 3 
2900-028 Setúbal 
Telf: +351 265542800 
Fax: +351 265542828 
geral@estalagemdosado.com 

 
Pousada de Palmela 
http://www.pousadas.pt/historic-hotels-portugal/en/pousadas/lisbon-hotels/pousada-de-
palmela/castelo-de-palmela/pages/home.aspx 

Castelo de Palmela 
2950-317 Palmela  
(+351) 212 351 226  
(+351) 212 330 440  
recepcao.palmela@pousadas.pt  
 

 
 
As reservas são da responsabilidade de cada participante. Sugerimos que as reservas sejam 
efectuadas o mais rapidamente possível devido ao número limitado de quartos disponíveis. 
Identifique-se como participante no II Encontros Europeus de Leader Periurbanos quando fizer a sua 
reserva no hotel. 
 
 
Refeições 
 
As refeições previstas no programa – almoço e jantar no dia 2 e almoço dia 3 – são oferecidas pela 
organização do evento. A inscrição é obrigatória. 
 
Mapa da localização dos II Encontros Europeus de Leader Periurbanos 
 
http://maps.google.pt/maps/ms?hl=pt-pt&ie=UTF8&msa=2  
  
 
Para algum esclarecimento adicional, contacte por favor: 
 
ADREPES   
Telef: +351 212337930 
Fax. +351 212337939 
e-mail: eventos@adrepes.pt 


