
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

AAA   sssuuuaaa   cccaaasssaaa   nnnooo   AAAllleeennnttteeejjjooo   ………  

Como Chegar - PERCURSOS 

 Lisboa – Estremoz – Pela Ponte 25 Abril: A2 – 

A6 (em Marateca) - sair da A6, na saída de 

Estremoz e já na EN 4 fazer inversão de 

marcha (para ficar no sentido Évora/Lisboa). O 

Hotel situa-se logo a seguir ao acesso da A6, à 

esquerda. 

 Lisboa – Estremoz – Pela Ponte Vasco da 

Gama: A12 – A6 (em Marateca) - sair da A6, 

na saída de Estremoz e já na EN 4 fazer 

inversão de marcha (para ficar no sentido 

Évora/Lisboa). O Hotel situa-se logo a seguir 

ao acesso da A6, à esquerda. 

 Porto – Estremoz: A1 – A13 (em Santarém) – 

A6 (em Marateca) – sair da A6, na saída de 

Estremoz e já na EN 4 fazer inversão de 

marcha (para ficar no sentido Évora/Lisboa). O 

Hotel situa-se logo a seguir ao acesso da A6, à 

esquerda. 

 Faro – Estremoz: A2 – IP2 (em Castro Verde) 

– Beja – Évora – Estremoz. Em Évora pode-se 

optar pela Estrada Nacional, e neste caso 

encontra-se o Hotel à esquerda, 2 Km antes de 

chegar a Estremoz; ou optar pela A6 e saindo 

na saída de Estremoz e já na EN 4 fazer 

inversão de marcha (para ficar no sentido 

Évora/Lisboa). O Hotel situa-se logo a seguir 

ao acesso da A6, à esquerda. 

 Guarda – Estremoz: A23 – IP2 – Estremoz 

(em Estremoz tomar a direcção Évora/Lisboa, 

pela EN4 até encontrar o Hotel à esquerda); 

 Madrid – Estremoz: A5 – A6 (em Elvas) - sair 

da A6, na saída de Estremoz e já na EN 4 fazer 

inversão de marcha (para ficar no sentido 

Évora/Lisboa). O Hotel situa-se logo a seguir 

ao acesso da A6, à esquerda. 

 

HOTEL IMPERADOR 

 

Fonte do Imperador – EN 4, km 142,7 
7100-052 Estremoz 

 
Telefones: (351) 268 339 950 

     (351) 963 902 440 
     (351) 919 978 566 
     (351) 934 056 794 

           Fax: (351) 268 339 958 
 

E-mail: geral@hotel-imperador.com 
http://www.hotel-imperador.com 

 
Coordenadas GPS: 

 Latitude (N) = 38.843986 
Longitude (W) = -7.613225 

 
 

mailto:geral@hotel-imperador.com
http://www.hotel-imperador.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VE NHA CONHE CE R O ALENTEJ O.  

             FAÇA DO HOTEL IMPE RADOR A S UA CAS A!  

Com uma localização geográfica 

privilegiada, a meia hora de Évora, 

Portalegre e Espanha, Estremoz é um 

importante centro de encontros e 

negócios, sendo de destacar o 

característico mercado semanal aos 

Sábados, que atrai muitos visitantes e 

onde se vende de tudo um pouco: 

produtos agrícolas trazidos pelos 

próprios produtores, artesanato, 

velharias e antiguidades,… 

Estremoz, Cidade Branca, 

encostada à serra D’Ossa e rodeada por 

mármore e por uma paisagem rural 

magnífica, tem como principais 

características, o património, a cultura, 

a gastronomia, o vinho, os produtos 

regionais, o mármore e acima de tudo, 

a simpatia e hospitalidade das suas 

gentes. 

 

 

    Castelo de Estremoz 

 

Numa das entradas de Estremoz situa-se 

o Hotel Imperador, uma unidade 

hoteleira de 3 Estrelas com 65 quartos e 3 

suites equipados com televisão, ar 

condicionado, minibar, telefone, cofre 

digital e casa-de-banho completa. Dispõe 

ainda de restaurante, bar e amplos e 

agradáveis espaços. 

 Todos os requisitos para quem deseje 

desfrutar de uma calma e repousante 

estadia nesta magnifica região. 

 

     Exterior 

 

Exterior 

Para obter informações sobre 
vagas ou para enviar o seu 
currículo, visite o nosso Web 
site em: 

www.lucernepublishing.com 


