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No Dolce Hotels & Resorts by Wyndham, inspiramos a 
descoberta através de experiências partilhadas. Acreditamos 
que há sempre mais para aprender e descobrir. Temos uma 
abordagem única na arte da hospitalidade e pretendemos 
transformar experiências em momentos extraordinários. De 
eventos excecionais a resorts em locais inspiradores, o nosso 
portefólio exclusivo de hotéis foi projetado para inspirar e 
encantar os nossos hóspedes.

Através do Trails of Discovery, poderá experimentar uma 
viagem especialmente pensada num dos nossos icónicos 
hotéis. O programa foi projetado para ajudar grupos de todos 
tamanhos a explorar e inspirar-se no ambiente ao seu redor, 
enquanto desenvolvem habilidades em equipa através de uma 
série de atividades divertidas e desafios fora do comum.

Cada trail foi criado em parceria com um influenciador local 
para proporcionar aos nossos hóspedes uma visão privilegiada 
de locais inspiradores, pitorescas vinhas, monumentos 
históricos e até mesmo no site da UNESCO World Heritage.
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UMA VEZ INSCRITO RECEBERÁ O SEGUINTE:

 Guia fácil de seguir para grupos de todos 
os tamanhos

 Um mapa com uma visão geral da área local

 Pistas numeradas para levá-lo até aos pontos 
de descoberta

 Dicas para continuar a ajudá-lo a aproveitar 
ao máximo o seu Trail

CADA TRAIL OF DISCOVERY É UMA EXPERIÊNCIA DIVERTIDA DE TEAM 
BUILDING DURANTE A QUAL IRÁ APRENDER QUAIS OS PONTOS DE 
INTERESSE LOCAIS, ENQUANTO RESOLVE UM CONJUNTO DE PISTAS.
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O Dolce CampoReal Lisboa fez uma parceira com uma blogger 
e personalidade do Youtube local, Vanessa Martins para criar 
um Trail que qualquer hóspede seguir e desfrutar.

Cada ponto de descoberta foi recomendado pela Vanessa, 
sendo que a mesma criou um Trail cuidadosamente inspirado 
pelo seu gosto em ser pessoa ativa e desfrutar da paisagem 
rural portuguesa.

O percurso irá guiá-lo à paisagem protegida das Serras do 
Socorro e Archeira, oferecendo a oportunidade de desfrutar 
de vistas deslumbrantes enquanto exercita o corpo e a mente.

Com o objetivo de descobrir novas experiências, a Vanessa 
partilha a ideologia Dolce de inspirar a descoberta e foi a 
parceira ideal para criar este Trail para si.

Vanessa Martins

 @vanessamartins
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No hotel estão disponíveis quartos e suites, ao reservar o seu 
Trail por favor mencione se gostaria de saber quais as últimas 
tarifas disponíveis. O Dolce Hotels & Resorts by Wyndham 
participa no Go Meet, um programa inovador de recompensas 
destinado a organizadores de eventos em todos os segmentos 
do hotel. Organizadores que sejam membros do programa de 
fidelização Wyndham Rewards podem ganhar pontos com cada 
estadia e converter noites gratuitas em mais de 9,000 hotéis em 
todo o mundo.

Após a conclusão do Trail, por um valor adicional de 20€ por 
pessoa, oferecemos um menu de degustação Trails of Discovery 
no nosso restaurante Garden Terrace.

Dolce by Wyndham CampoReal Lisboa 
Rua do Campo, Turcifal – Torres Vedras 
Portugal 2565-770

wyndhamhotels.com/dolce/discovery

#TrailsOfDiscovery

 @WyndhamRewardsUK

WyndhamRewardsUK

PARA MAIS INFORMAÇÕES OU PARA 
RESERVAR O SEU TRAIL, POR FAVOR 
CONTACTE:

camporeal.guestservices@dolce.com 

+351 261 960 900
54€ por pessoa* 
*Reservas no mínimo de 2 pessoas 


