
LET'S ENERGIZE YOU!



Porquê o The Prime Energize?
“Be active, eat well, sleep good”
 
Este é o lema do The Prime Energize, a primeira unidade de uma nova linha de hotéis – The Prime 
Hotels.
A colecção de hotéis “Energize” quer proporcionar aos seus hóspedes a combinação de várias 
promessas, que vão da prática do exercício físico e da alimentação saudável, aliadas a um 
ambiente muito confortável e em tons naturais.
Localizado a 400 metros da praia de Monte Gordo, em pleno Sotavento Algarvio, o The Prime 
Energize é um hotel de 4 estrelas com cinco pisos. Os elementos naturais e os tons neutros 
assumem grande importância no projeto mas também na decoração, assinada pela designer Nini 
Andrade Silva, que se inspirou nas dunas e falésias do Algarve para criar um espaço que convida 
ao descanso.
 
 

64 Quartos 
41 Suites
1 Sala polivalente preparada 
para eventos e workshops
Spa com piscina interior
Rooftop com piscina e bar
Ginásio equipado
Fuel restaurant & bar
Wifi grátis
Estacionamento gratuito 
(sujeito à disponibilidade do 
hotel)

Detalhes do hotel:



Sala polivalente
A sala polivalente está preparada para realizar reuniões, cocktails, exposições, workshops, 
casamentos e festas particulares.
Durante a realização do evento usufrua da privacidade que a sala providencia e do serviço de 
qualidade do The Prime Energize que assegurará os pormenores de decoração e tecnologia. 
Poderá em seguida aproveitar e desfrutar do estilo de vida saudável que o hotel oferece tirando 
partido das instalações e das refeições saudáveis oferecidas no Fuel Restaurant.



Restaurant & Bar FUEL
"Fuel your body & soul"
 
O Restaurante & Bar Fuel, com esplanada exterior, apresenta uma ementa inspirada na 
alimentação saudável, tendo como base a dieta mediterrânica. Sempre que possível, os 
ingredientes usados são de produção local, apostando-se nas saladas e nos legumes da época. O 
azeite é fonte preferencial de gorduras, as ervas aromáticas são a melhor opção para temperar os 
pratos e a água aromatizada é a bebida de eleição. 



Coffee Breaks
Os coffee breaks no The Prime Energize são os momentos ideiais para relaxar e socializar com 
outros participantes durante as pausas do seu evento ou reunião. Um coffee break variado e cheio 
de cor, com ingredientes saudáveis baseados na produção local. Sinta-se bem e recupere a 
concentração!



Rooftop
Os hóspedes podem subir até ao Roof Top Bar onde se encontra a piscina exterior e é possível 
apreciar vistas espectaculares sobre a cidade e a praia. Suba para descontrair o corpo e a mente 
e aproveite para dar um mergulho ou beber um cocktail debaixo do sol do Algarve.



Team Building
Podemos criar um programa especial de team building, desenhado para grupos que escolhem o 
nosso hotel para trabalhar mas que também querem aproveitar o sol e as águas amenas do Algarve 
e poder ter uma experiência mais activa, com desporto à mistura. Este programa também pode ser 
usufruído por um grupo de amigos.
Existe um ginásio totalmente equipado com os mais modernos aparelhos de treino da Technogym. 
Adicionalmente, há uma oferta diária muito completa de atividades (aulas de yoga, pilates, aqua 
gym, corrida e caminhada matinal, stretching, entre outras, incluídas na tarifa) e aulas com um 
personal trainer.
Os adeptos das bicicletas descobrirão um Bike Center (com oficina e bicicletas de montanha e 
elétricas), bem como trilhos que podem ser descarregados através da app disponível.
Poderá ainda usar as instalações desportivas do Centro de Alto Rendimento de Vila Real de Santo 
António para a prática de futebol, atletismo ou outros desportos. Perfeito para actividades de Team 
Building!



Proposta

Para mais informações e reservas por favor contacte: 
sales@theprimehotels.com ou pelo telefone: +351 281 001 300

Visite-nos em:
www.theprimehotels.com/energize/montegordo/

https://www.theprimehotels.com/energize/montegordo/

