
   

  

 

 

 

 

 

 



Localização 

A Quinta da Coutada - Hotel Rural, Con-
gressos & Eventos, está situada na zona 
Oeste de Portugal, muito perto da cidade de 
Peniche e a alguns minutos de Óbidos, num 
local bastante aprazível e de excelentes 
acessos às mais variadas praias, algumas 
delas das mais famosas da Europa para a 
prática do surf, como a Supertubos. 
 

O Hotel dispõe de 35 quartos e uma suite. 
Dentro da ruralidade recomendada, os quartos estão mobilados e equipados de 
forma a proporcionarem uma agradável estadia. 
Todos os quartos dispõem de ar condicionado, controlados individualmente. 

Quartos 

Salões de Congressos e Eventos 

Dispomos de dois salões com capacidade para 150 e 450 pessoas respetivamente, equipados e prepa-
rados para reuniões de empresas, apresentações de produtos, ações de formação, festas particulares e 
para empresas, casamentos, etc. 

Capacidade da Sala Berlengas 400 650 300 600 300 200 

Capacidade da Sala Farilhões 150 220 100 250 100 90 

Cabo Carvoeiro 

Congressos & Eventos 



Os nossos  enormes  jardins estão cuidadosamente tra-
tados e preparados para proporcionarem aos nossos 
clientes agradáveis momentos de lazer e descontração, 
com variados espécies de frondosas árvores onde coabi-
tam e nidificam uma panóplia de aves. Existem  ainda 
distribuídos pelos jardins alguns artefactos outrora utili-
zados na nossa agricultura, assim como um campo de 
mini golfe, piscinas, parque infantil e campo de voleibol 

Jardins 

Atividades 

A partir da Quinta, proporcionamos diversas atividades aos nos-
sos hóspedes, quer sejam grupos ou individuais, para tornar a 
estadia mais agradável e com outro sabor, como por exemplo, 
visitas à  Berlenga, Batismo de Mergulho, Aulas de Surf, Escala-
da, Paintball, Canoagem, Karting, Passeios a Cavalo, etc. 

Facilidades 

Salas de reuniões - Cofre - Internet wireless - City tours - Aluguer de bicicletas - Receção 24 horas - Rent-a-car 
Room Service - Serviço de despertar - Staff multilingue - Parque de estacionamento - Biblioteca 

Por perto 

Atouguia da Baleia (Igreja S. Leonardo), (Muralhas), (Fonte Gótica) - Peni-
che (Fortaleza), (Cabo Carvoeiro) - Praias (Supertubos) - (Almagreira) - 
(Baleal) - (Consolação) - Óbidos (Vila Medieval) - Caldas da Rainha 
(Museu Bordalo Pinheiro), (Museu José Malhoa), (Palácio da Rainha) - 
Lourinhã (Museu do Dinossauro) - Bombarral (Budha Eden) - Alcobaça - 
Vimeiro (Centro Interpretativo), etc. 

Quinta da Coutada - Hotel Rural, Congressos & Eventos 
2525-036 Atouguia da Baleia - Peniche 
Tel.: 262757050 - Fax: 262757059 - info@coutada-turismo.com 
www.coutada-turismo.com - Facebook.com/quintadacoutada 


