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Bom Sucesso é um bom exemplo Luís Patrão
“O Bom Sucesso é um excelente exemplo de que a
região Oeste tem todas as razões para ser considerado
pólo de desenvolvimento turístico, e deve ser um estudo
de caso de boas práticas que podem ser usadas noutros
pontos do país” afirmou Luís Patrão durante a
apresentação do projecto do hotel do empreendimento.
O "resort" que Luis Patrão considera já “uma verdadeira
mostra da arquitectura nacional aplicada ao turismo e
lazer” dará, com a construção do novo hotel de cinco
estrelas, um “contributo decisivo para colocar Portugal na
rede dos canais internacionais de comercialização”
sublinhou.
Com um investimento de 27 milhões de euros e projectado por Eduardo Souto Moura o hotel cinco estrelas Hilton
Bom Sucesso Óbidos ficará localizado no centro do resort. O futuro hotel terá 120 quartos, SPA e área de
restauração, bares e esplanadas, área de congressos e de serviços, jardins e piscina de água salgada.
Com abertura prevista para o primeiro semestre de 2012 o hotel será gerido pela Gestion T3, empresa
responsável pela gestão hoteleira dos Hotéis Hilton de Maiorca e Toledo em Espanha.
A construção do hotel será “um passo decisivo para que esta região seja um cluster de turismo de excelência”,
disse Paulo Graça Moura, presidente da Acordo (promotora do Bom Sucesso - Design Resort, Leisure&Golf).
Apesar de a crise ter ditado “algum abrandamento nos últimos dois anos” o empreendimento tem construídas ou
em fase de conclusão mais de 400 unidades de alojamento das 601 que completam a primeira fase. “Destas 600,
cerca de 500 unidades estão já vendidas” adiantou.
O resort tem ainda prevista a construção de mais dois aldeamentos com 250 casas cada.
Com um campo de golfe desenhado por Donald Steel, considerado como um dos mais prestigiados arquitectos de
golfe, o empreendimento considerado Projecto de Interesse Nacional (PIN) conta com moradias assinados por 23
arquitectos nacionais e internacionais.
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