
APRESENTAÇÃO
Josefa d´Óbidos Hotel





TRANQUILIDADE HISTÓRICA DE ÓBIDOS

Perto do vasto património histórico-cultural da vila de Óbidos, 
que encerra séculos de histórias no interior das suas muralhas!

Óbidos está situado perto dos locais mais sustentáveis e naturais 
da região Centro de Portugal…

A Lagoa de Óbidos.
O imenso areal da praia da Foz do Arelho.
A floresta encantada da Tapada Nacional de Mafra.



LOCALIZAÇÃO DO JOSEFA D´ÓBIDOS HOTEL 
A menos de uma hora de Lisboa 
e a cerca de duas horas (de carro) da cidade do Porto.

Ao lado da entrada principal para o centro histórico de Óbidos. 



AO LADO DA ENTRADA PRINCIPAL 
DA ENCANTADORA VILA DE ÓBIDOS 

O Josefa d´Óbidos Hotel é o alojamento perfeito para quem aprecia 
estar ao lado da vila mais histórica de Portugal.

“Não somos um Hotel enorme 
mas temos muito orgulho 
nas nossas singularidades 
e na nossa localização 
ao lado da (nossa muito querida) vila de Óbidos.”

O Josefa d´Óbidos Hotel tem 4 estrelas e um restaurante associado 
(Lumen restaurante & esplanada, disponível para grupos desde 15 pessoas 
e mediante reserva prévia). 



DATA DE ABERTURA

Inaugurado em 1984.

Renovado em 2016.



ÁREAS 

1.2k m² área bruta de construção.

1.2k m² área bruta privativa.

998k m² área de implementação do prédio.

1.2k m² área bruta privativa.

3 pisos (cave, r/c e 1º andar).

3 Alas de alojamento, independentes entre si.

3 Entradas/saídas diretas a partir da rua.



ESPAÇOS 

1 Restaurante.

2 Esplanadas.

1 Bar & Salão de Jogos.

1 Sala de reuniões para 25 pessoas.

1 Sala de reuniões para 60 pessoas.

1 Salão de eventos para 200 pessoas sentadas.

Casas de banho públicas (1 comum + 1 senhoras + 1 senhores).



CARACTERÍSTICAS DO ALOJAMENTO 

2 Suites + 28 quartos, com tipologias distintas…
Duplo.
Twin.  
Triplo.  
Romântico. 

1 Quarto adequado a mobilidade reduzida.

30 Quartos/suites = 48 camas!

1 Elevador.

8 Lugares de estacionamento privativo e no exterior.













COMODIDADES 

Bar & Salão de Jogos, aberto das 19h às 2h.

Wi-fi com acessos diversos por piso.

Bicicletas disponíveis para utilização.

Recanto de bookcrossing. 

Sistemas de ar condicionado sem condutas comuns.





AMBIENTE

Equipa com 12 Colaboradores
(faixa etária entre 30/60 anos e média de 20 anos de retenção).

Mobiliário confortável e aprimorado.

Pequenos terraços individualizados (disponíveis em alguns quartos).

Privacidade nas diversas salas e nos espaços exteriores.







LUMEN RESTAURANTE & ESPLANADA 

Inserido no Josefa d´Óbidos Hotel, serve refeições 
(coffee breaks, pequenos-almoços, brunchs, lanches, almoços e jantares) 

para grupos, a partir de 15 pessoas. 

Oferta gastronómica, que une a cozinha tradicional 
portuguesa às novas tendências de sabores. 







LUMEN RESTAURANTE & ESPLANADA 

O menu baseia-se em pratos que integram 
os melhores produtos nacionais de cada época. 

Na hora de acompanhar a refeição, a carta de vinhos 
contempla castas nacionais, com destaque para as 
sugestões da região vitivinícola do Oeste de Portugal.  





PARTICULARIDADES DO EDIFICADO 

1 Copa de apoio a restaurante.

1 Cozinha de apoio a restaurante e a sala de refeições. 

1 Cafetaria de apoio a sala de pequenos-almoços e a Bar & Salão de Jogos. 

1 Monta cargas para apoio a cozinha e a restaurante. 

1 Lavandaria.

1 Armazém com 9.250 m². 

1 Armazém de refrigerantes com 15 m². 

Economato.

Casas de banho para colaboradores em todas as copas.

2 Balneários para colaboradores (por género).



DETALHES DE AUTONOMIA

1 Depósito de água, com autonomia de 25kL.

1 Depósito de gás de 1kL.

1 Caldeira a gás. 

1 Depósito de 7kL de gasóleo.

1 Gerador a gasóleo.

1 Caldeira de gasóleo.

1 Furo de captação de água. 

1 Central de tratamentos de águas (furo).



DADOS DE OCUPAÇÃO . 2019

PREÇO MÉDIO
1 de janeiro a 31 de dezembro = 68€.
1 de maio a 30 de setembro = 70€.

OCUPAÇÃO MÉDIA 
1 de janeiro a 31 de dezembro no Hotel = 1,8/noites.
1 de janeiro a 31 de dezembro em Óbidos = 1,3/noites.

NACIONALIDADES RELEVANTES 
Portugal = 32,4%
Brasil = 18%
Itália = 10%
Alemanha = 8%
Espanha = 7,6%
Israel = 4%
França = 3%
Estados Unidos da América = 3%



Os protocolos internos de segurança sanitária 
e de higiene do Josefa d´Óbidos Hotel, 
estão alinhados com as diretrizes globais protagonizadas 
pelo WTTC-World Travel & Tourism Council
e pelo Turismo de Portugal, nas vertentes viagens e 
turismo.



SAFE TRAVELS

O Josefa d´Óbidos Hotel possui o selo do World Travel & 
Tourism Council que reconhece e identifica empresas
(e governos), no Mundo, que adotaram protocolos
padronizados de saúde e de higiene para que os turistas
possam experimentar “viagens seguras”.



CLEAN&SAFE

O Josefa d´Óbidos Hotel assumiu os compromissos 
parametrizados pelo Turismo de Portugal e possui um conjunto 
de condutas - protocolos e planos de higiene que definem 
procedimentos internos em linha com a prevenção e o controlo 
sanitário - e está a contribuir para incentivar a retoma do setor do 
turismo, reforçando a confiança no destino Óbidos/Portugal 
e nos seus recursos turísticos. 



VISÃO

Ambicionamos ser um dos melhores hotéis na vila histórica
de Óbidos, reforçando a nossa qualidade de serviço, 
o nosso atendimento, a nossa competência
e partilhando valor com os nossos stakeholders.



MISSÃO

Fornecer um serviço exemplar que possa ser uma referência 
na hotelaria da vila de Óbidos. 

Para isso ser exequível, pretendemos disponibilizar serviços 
confiáveis e complementares, que adicionem valor ao nosso 
negócio e que beneficiem as Pessoas, desenvolvendo 
as aptidões das nossas equipas e assegurando a rentabilidade 
financeira das nossas áreas de negócio. 

Sem esquecer o contributo para com a comunidade local 
e o respeito pela envolvente histórica, cultural e ambiental 
da vila de Óbidos.





VALORES

Competência e capacidade de serviço.

Excelência no acolhimento e no atendimento.

Reconhecimento das Pessoas.

Deontologia nas condutas e nos procedimentos.  

Transparência financeira.  

Dedicação.



O NOSSO COMPROMISSO

Agora é o momento de usufruir da região Centro de Portugal 
e celebrar a vida. 
Teremos o maior gosto em contar com a sua presença e tudo faremos 
para que a sua estada connosco seja perfeita.

Queremos que desfrute do nosso Hotel e garantir-lhe-emos 
que tudo faremos para que se sinta em SUA casa. 

Vamos estar sempre disponíveis e a nossa prioridade será sempre 
o seu bem-estar. Por isso, desenvolvemos e vamos cumprir, padrões 
operacionais reforçados e manter um distanciamento social 
para lhe proporcionar uma experiência tranquila, segura e sossegada.

E saiba ainda que… Mal podemos esperar por SI e, 
confiamos e desejamos, que muito em breve!



CONTACTOS

MORADA 
Rua D. João de Ornelas . 2510-072 Óbidos . Portugal

TELEFONE 
(+351) 262 955 010

E-MAIL PARA RESERVAS
geral@josefadobidoshotel.pt

SITE 
www.josefadobidoshotel.com

Facebook
https://www.facebook.com/Josefa-DÓbidos-Hotel-816019781806675/

Instagram
www.instagram.com/josefadobidoshotel/

mailto:geral@josefadobidoshotel.pt
http://www.josefadobidoshotel.com/
https://www.facebook.com/Josefa-DÓbidos-Hotel-816019781806675/
http://www.instagram.com/josefadobidoshotel/





