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geral@hoteldostemplarios.pt
www.hoteldostemplarios.com

Localização

O Hotel dos Templários com localização privilegiada em plena
cidade de Tomar, a 5 minutos a pé do centro histórico, rodeado
por majestosos jardins e debruçado sobre o rio Nabão está
estrategicamente situado no centro do país cujos acessos são
pela A1 e A23 e A13 a 130km de Lisboa, 190 Km do Porto, 80 Km
de Coimbra e 31 Km de Fátima.

Alojamento

O Hotel dispõe de 177 quartos, incluindo 8 quartos superiores, 4
júnior suites, 5 suites duplex e 1 suite presidencial que partilham
de vistas pitorescas de alguns dos mais emblemáticos pontos de
interesse da cidade de Tomar, como para majestosos jardins e o
rio Nabão.
Todos os quartos têm uma varanda e vista panorâmica e, estão
devidamente equipados com ar condicionado de controlo
individual, TV via satélite, mini bar, telefone direto, wifi gratuito,
casas de banho com luz natural, roupões de banho e chinelos de
quarto.

Lobby Bar

O Lobby bar situado perto das salas de refeições e da piscina
exterior, tem uma vista fantástica sobre o Rio Nabão e os jardins
do Hotel, com uma decoração contemporânea feita de uma
forma cuidada a pensar no bem estar. Está aberto todos os dias
até à 01h00.
Música ao vivo, Piano Bar todas as sextas feiras das 19h00 à
00h00.

Sala Terraço

Sala onde é servido diariamente o pequeno-almoço buffet das
07h30 às 10h30. Este espaço é utilizado também para refeições
de grupo.

Restaurante “Grão-mestre”

Restaurante requintado com um magnífico “fresco”, mural
relatando cenas da vida cultural de Tomar. O restaurante
“Grão-Mestre” oferece uma ementa com uma seleção de pratos
clássicos inspirados na cozinha regional e internacional, como
também poderá disponibilizar uma variedade de buffets
deliciosamente preparados pelo nosso chefe para satisfazer os
mais exigentes.
Pontos de interesse:
Convento de Cristo com a célebre janela do Capítulo e
charola dos Templários
Jardim do Mouchão
Mata dos Sete Montes
Sinagoga de Tomar
Igreja de Sta. Maria do Olival
Igreja de Nª Sra. da Conceição
Convento de S. Francisco
Museu do Fósforo
Festa dos Tabuleiros

Reuniões e eventos

O Hotel dos Templários dispõe de um centro de congressos
equipado com 14 salas de reunião com luz natural, com
capacidade de 10 a 600 pessoas.
Todas as salas dispõem de ar condicionado, diferentes tipos de
iluminação, wifi gratuito.
Adapta-se a todo o tipo de eventos, congressos, reuniões,
exposições, banquetes, exibições desportivas indoor e outdoor,
potenciado pelo enquadramento em que o Hotel se situa
O profissionalismo da equipa e a flexibilidade dos espaços
fazem com que o seu evento seja um sucesso.

Eventos temáticos (a pedido):
Ceia Medieval
Ceia Palaciana
Garraiada Ribatejana
Buffet Ribatejano

Piscina e Health Club

O Hotel dispõe de um amplo jardim com uma piscina exterior,
vista para o Rio Nabão e Convento de Cristo, onde poderá
tranquilamente refrescar-se e descontrair.
O Health Clube aberto todo o ano dispõe de uma piscina
aquecida com uma temperatura constante de 28ºC. Irá também
encontrar um ginásio equipado, sauna, jacuzzi, hidromassagem
e gabinetes onde poderá usufruir de uma vasta gama de
tratamentos de SPA.

Outros Serviços

Room Service
Lavandaria
Business center
Sala de jogos
Estacionamento privativo
Court de ténis
Heliporto
Parque para crianças
Serviço de transporte privativo (a pedido)
Passeios de tuk-tuk (a pedido)

