
10% de desconto Alojamento: desconto sobre o melhor preço disponível 
em www.hotelportopalacio.com Benefícios em alojamento para familiares e amigos do Proprietário.
10% discount Accommodation: discount on the best price available at www.hotelportopalacio.com
Accommodation benefits for family and friends of the Owner.

10% de desconto Alojamento: desconto sobre o melhor preço disponível em www.aqualuz.com
Benefícios em alojamento para familiares e amigos do Proprietário.
10% discount Accommodation: discount on the best price available at www.aqualuz.com
Accommodation benefits for family and friends of the Owner.

20% de desconto Alojamento Época Baixa – 15% desconto Época Média – 10% desconto Época 
Especial – 10% desconto Época Alta: desconto sobre o melhor preço disponível em 
www.troiaresort.pt Benefícios em alojamento para familiares e amigos do Proprietário.
10% de desconto Serviços do hotel: excepto época especial e alta (Junho a Setembro) e festas 
temáticas. Nestes casos, com 5%. 
20% discount Accommodation Low Season - 15% discount Medium Season – 10% discount
Special Season – 10% discount High Season : discount on the best price available at 
www.troiaresort.pt Accommodation benefits for family and friends of the Owner.

20% de desconto SPA: excepto nos meses de Julho e Agosto. 20% discount SPA: except in July 
and August. Mais informações: www.troiadesignhotel.com

10% de desconto em todos os pontos de venda de restauração do Troia Design Hotel. 10% 
discount : Food services. More informations: www.troiadesignhotel.com

10% de desconto Centro de Espéctaculos: excepto Passagem de Ano. Mais informações: 
www.troiadesignhotel.com

10% discount Spectacle Center: except New Year's Eve. More informations: 
www.troiadesignhotel.com

TROIA RESORT
Poderá ter acesso a mais informação sobre estes serviços em: http://troiaresort.pt/
More informations about this services: http://troiaresort.pt/
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Visita guiada / Guided tour – 5€
Visita não guiada / visit without guide – 4€

10% de desconto: Restaurante / Bar, Artigos loja de golfe, Alugueres (buggies, trolleys, bolas 
de prática), Lições de golfe.
18B – Titular: 42€, Cônjuge e Filhos (16 aos 24 anos): 42€, Filhos (até aos 15 anos): Grátis.
9B – Titular: 30€, Cônjuge e Filhos (16 aos 24 anos): 30€, Filhos (até aos 15 anos): Grátis.

10% discount: Restaurant / Bar, Golf shop items, Rentals (buggies, trolleys, practice balls), 
Golf lessons.
18B - Holder: 42€, Spouse and Children (16 to 24 years): 42€, Children (up to 15 years): Free.
9B - Holder: 30€, Spouse and Children (16 to 24 years): 30€, Children (up to 15 years): Free.

POLIDESPORTIVOS MULTISPORTS

Ténis Tennis:
Aluguer Campos / Court Rental – 14€/h
Aula Avulso / Lesson – 38€/h
Pack 5 aulas 1pax / Private Lessons – 175€

Padel:
Aluguer Campos / Court Rental – 20€/h
Aula Avulso 1 pax / lesson – 32€/h
Aula Avulso 2 pax / lesson– 20€/h
Aula Avulso 3 pax / lesson– 12€/h
Pack 5 aulas 1 pax /Private lessons – 145€
Pack 5 aulas 2 pax /private lessons – 90€

Aluguer de material Material rent:
Luz / Court Lights– 14€
Raquetes / Rackets – 5€
Bolas / Balls – 2€



5% de desconto: apenas nos serviços de massagem com excepção de Aromoterapia e 
Geotermal. 5% discount: only in massage services with the exception of aromatherapy 
and geothermal. 
Mais informações More information: (+351) 265 499 022 / (+351) 966 090 880
Spa_zenaqualuz@hotmail.com

10% de desconto: Todos os serviços . 
10% discount: All services.
Mais informações More information: (+351) 960 345 063

5% de desconto: aperitivo aperitivo ou digestivo (gin, moscatel licor beirão, martini, whisky 
novo) 5% discount: aperitif.
5% de desconto no serviço “Chef em casa”. 5% discount: “Chef at home”.
Mais informações More information: (+351) 269 449 011

5% de desconto: Visita à horta. 5% de discount: in the visit at the farm.
Mais informações More information: (+351) 967 379 741

SERVIÇOS EXTERNOS

Poderá ter acesso a mais informação sobre estes parceiros no dossier de serviços e actividades
em: http://troiaresort.pt/owners/
More informations about this services: http://troiaresort.pt/

5% de desconto: uma actividade. 10% de desconto: mais que uma actividade
5% de discount: one activitie. 10% discount: more than one activities.
Mais informações More information: (+351) 912 225 348

Pack PT 5% de desconto: 3 treinos. 10% de desconto: 5 treinos
5% de discount: 3 personalize training. 10% discount: personalize training.

Small Group Training 5% de desconto: aulas de Zumba, dance, dance kids, treinos
outdoor/praia (functional and circuit training) kids Fit&Play. 5% discount: classes of 
Zumba, dance kids, training outdoor/beach (functional and circuit training) kids Fit&Play.
Mais informações More information: (+351) 962 908 436 – 966 406 813

10% de desconto: em compras na adega excluindo atividades enoturistícas. 10% de 
discount: on purchases in the wine house excluding enotourist activities
Mais informações More information: (+351) 913 073 667
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LOJAS TROIA RESORT
Poderá ter acesso a mais informação sobre estes parceiros no dossier de serviços e actividades
em: http://troiaresort.pt/owners/
More informations about this services: http://troiaresort.pt/

ACTION SPORT CAFEE
compras superiores a 50€ - 10% desconto (oferta não acumulável com outros descontos ou 
promoções em vigor).
Purchases over 50€ - 10% discount (offer not cumulative with other discounts or promotions).

CAPUCCINO – esplanada terrace
5% desconto talão superior a 10€ (esplanada. Oferta não acumulável com outros descontos ou 
promoções em vigor).
5% discount for purchase of more than 10€ (terrace. Offer not cumulative with other discounts or 
promotions).

MARINA COFFEE
5% de desconto no total de uma factura com valor igual ou superior a 50€ - se existir divisão de 
facturas não será aplicado o desconto.
5% discount on the total of an invoice with a value equal to or greater than 50€ - if there is a 
division of invoices the discount will not be applied.

MARINA PRESS CENTER
5% de desconto no total de uma factura com valor igual ou superior a 50e - se existir divisão de 
facturas não será aplicado o desconto, com excepção em imprensa (jornais, revistas) como ainda 
de tabacos e derivados. Os descontos não serão acumuláveis com outras acções, tal como 
saldos e promoções.
5% discount on the total of an invoice with a value equal to or greater than 50€ - if there is a 
division of invoices, the discount will not be applied, except in the press (newspapers, magazines) 
as well as tobacco and derivatives. Discounts will not be cumulative with other actions, such as 
promotions or other discounts.

SADO ARRÁBIDA TURISMO NATURA
desconto de 12% passeio dos golfinhos. 12% discount watch dolphins.

SABORES ALTANEIROS
desconto de 10% em compras superiores a 20€. 10% discount on purchases over 20€.

SILVERLAND
10% desconto em todos os artigos. 10% discount on all products.

CAPUCCINO BISTRO
5% desconto talão superior a 50€. 5% discount on purchases over 50€.
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TERMOS E CONDIÇÕES

1.CAMPANHA 
Campanha válida no período de 2 anos a partir da data de emissão do cartão. É obrigatório a 
apresentação do cartão de cidadão junto dos parceiros. 
Campanha não acumulável com outras promoções ou descontos, salvo indicação expressa em 
contrário. A emissão do cartão deverá ser solicitada no espaço Owners Office junto da equipa de apoio 
ao Proprietário.
O TROIA RESORT pode livre e discricionariamente alterar, substituir, cancelar ou eliminar alguma ou 
algumas das promoções/descontos que integram a campanha. 

2.PARCEIROS 
São parceiros aderentes à data de lançamento da campanha: Aqualuz Suite Hotel Apartamentos Troia, 
Porto Palácio Congress Hotel & Spa, TROIARESIDENCE, Troia Design Hotel, TROIA Golf, TROIA Ruínas 
Romanas, TROIA Racket Club, Casino de Troia, Spa Zen Aqualuz, Pão Com Chocolate, Restaurante 
Sabores da Praça, A Cerquinha, Crianima, We Fit You, Action Sports Café, Cappuccino Café Troia, 
Marina Coffee, Marina Press Center, Sado Arrábida Turismo Natura, Sabores Altaneiros, Silverland e 
Capuccino Bistro. 
Os parceiros poderão ser alterados livremente pelo TROIA RESORT ao longo da campanha. 

3.BENEFICIÁRIOS 
Podem beneficiar da presente campanha os Proprietários de imóveis localizados em Troia que sejam, 
para o efeito, convidados ou aceites como beneficiários pelo TROIA RESORT. 

4.CARTÕES “TROIA RESORT OWNERS” 
O TROIA RESORT facultará aos proprietários aceites nos termos do número anterior, um cartão “TROIA 
RESORT OWNERS”: 
T0 e T1 = 2 cartões
T2 = 4 cartões
T3 = 6 cartões

Os cartões “TROIA RESORT OWNERS” são pessoais e intransmissíveis. 
O cartão confere ao seu titular a possibilidade de beneficiar de descontos nos produtos e serviços do 
TROIA RESORT e dos parceiros aderentes que, em cada momento, estiverem em vigor. 
Em caso de extravio ou roubo do cartão, tal facto deverá ser comunicado de imediato ao TROIA 
RESORT, junto da equipa de Apoio ao Proprietário – Owners Office, a qual poderá substitui-lo. 
A existência, validade e uso dos cartões “TROIA RESORT OWNERS” podem ser livremente alterados ou 
cancelados pelo TROIA RESORT, se assim for por este determinado. 



TERMOS E CONDIÇÕES

5.UTILIZAÇÃO DAS PROMOÇÕES/DESCONTOS 
Os descontos disponíveis, os horários e dias disponíveis variam de acordo com o parceiro 
seleccionado. Consulte directamente o parceiro para mais informações. 
O agendamento da actividade terá de ser efectuado prévia e directamente pelo Proprietário junto do 
parceiro e estará sempre sujeito à disponibilidade, datas e horários dos parceiros. 
Aquando da marcação, caso seja necessária, o Proprietário deverá informar o parceiro de que possui o 
cartão “TROIA RESORT OWNERS”. Caso não o faça, poderá não beneficiar dos respectivos descontos 
e poderá ser-lhe cobrado o preço normal do produto ou serviço. 
O Proprietário não tem preferência sobre os demais clientes dos parceiros. 

6.RESPONSABILIDADE 
Ao TROIA RESORT não poderá ser exigida qualquer responsabilidade pela actividade, serviços e 
produtos dos parceiros. 
O TROIA RESORT reserva-se o direito de alterar os presentes termos e condições a todo o tempo 
durante a campanha, bem como desclassificar beneficiários que não respeitem os presentes termos e 
condições. 

CONTACTOS
OWNERS OFFICE

FILIPA ESPADA
Telf. (+351) 265 499 403

Email. live@troiaresort.pt

mailto:live@troiaresort.pt


TERMS AND CONDITIONS

1.CAMPAIGN 
The campaign is valid for a 2-year period from the date the card is issued. Valid identification card must 
be presented to partners. 
Campaign not applied over other promotions or discounts, unless otherwise expressly provided for. The 
card must be requested to the Owners support team at the Owners Office, on presentation of proof of 
residence. 
TROIA RESORT may freely and at its discretion change, replace, cancel or remove any of the 
promotions/discounts that integrate the campaign. 

2.PARTNERS 
The following are our partners on the date of the launch of the campaign: Aqualuz Suite Hotel 
Apartamentos Troia, Porto Palácio Congress Hotel & Spa, TROIARESIDENCE, Troia Design Hotel, 
TROIA Golf, TROIA Ruínas Romanas, TROIA Racket Club, Casino de Troia, Spa Zen Aqualuz, Pão Com 
Chocolate, Restaurante Sabores da Praça, A Cerquinha, Crianima, We Fit You, Action Sports Café, 
Cappuccino Café Troia, Marina Coffee, Marina Press Center, Sado Arrábida Turismo Natura, Sabores
Altaneiros, Silverland and Capuccino Bistro. 
TROIA RESORT may freely change partners throughout the campaign. 

3.BENEFICIARIES 
The Owners of properties in Tróia invited or accepted as beneficiaries by TROIA RESORT may benefit 
from this campaign. 

4. “TROIA RESORT GUEST” CARD
TROIA RESORT shall make available to owners accepted under the previous paragraph the “TROIA 
RESORT GUEST”:  
T0 and T1 = 2 cards
T2 = 4 cards
T3 = 6 cards

“TROIA RESORT GUEST” cards are personal and non-transferable. 
The holder of the card may enjoy discounts on products and services delivered by TROIA RESORT and 
the joining partners at a given moment in the campaign. 
If the card is lost or stolen, the holder must immediately notify TROIA RESORT at the Owners Office, 
which can replace it. 
The status, validity and use of “TROIA RESORT GUEST” cards can be freely changed or cancelled at the 
discretion of TROIA RESORT. 



TERMS AND CONDITIONS

5. USE OF PROMOTIONS/DISCOUNTS 
The discounts available, and relevant schedules and days vary according to the chosen partner. Contact 
partner directly for more information. 
Activities shall be booked directly and in advance with the partner, subject to the latter's availability, 
dates and schedules. 
When booking, if necessary, the Owner shall inform the partner about the “TROIA RESORT GUEST” 
card held. If he fails to do so, he may not benefit from the discounts and will be charged the normal 
product or service price. 
The Owner will not be given preference over the partner's other customers. 

6.LIABILITY 
TROIA RESORT may not incur any liability for the activities, services and products delivered by the 
partners. 
TROIA RESORT reserves the right to change these terms and conditions at any time during the 
campaign, and to disqualify the beneficiaries who do not fulfil the terms and conditions laid down. 

CONTACTS
OWNERS OFFICE

FILIPA ESPADA
Tel. (+351) 265 499 403

E-mail: live@troiaresort.pt
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