
O deprivilégio
viver num Country Club



Residences, Sports & Wellness
BELAS CLUBE DE CAMPO

Situado no coração de um Parque Florestal, em pleno contacto com a natureza e a poucos 
minutos do centro de Lisboa, das praias de cascais e da histórica vila de Sintra, o Belas 
Clube de Campo é um empreendimento com o cunho do André Jordan Group, pensado 
para as famílias, que alia soluções residenciais de alto nível, a um conjunto de serviços 
para uma qualidade de vida única.



Uma qualidade de vida única
ENTRE A SERRA, A PRAIA E A CIDADE



Próximo de tudo o que precisa

Aeroporto de Lisboa

Marquês de Pombal

Belém

Cascais

Sintra

Hospital da Luz

Hospital Trofa Saúde

Centro comercial – UBBO

Centro comercial – Colombo

Praia Tamariz

Praia Guincho

Praia Grande

14 km

18 km

18 km

26 km

12 km

8 km

6 km

6 km

8 km

26 km

28 km

23 km

A nobreza da região, aliada à paisagem natural existente e proximidade aos centros urbanos, 
fazem do Belas Clube de Campo um local único e a expressão de conforto e tranquilidade.

Uma Localização Privilegiada

18 km

18 km26 km

12 km



Vigilância 24H Escola

RestauranteHealth Club

Golfe Ténis Padel

Comércio e
serviços

Minimercado

Ciclovias

Spa

Parafarmácia

Kids park

Shuttle

Serviços para toda a família
Vigillância 24 horas por dia,
para segurança e tranquilidade
das Famílias Residentes. 

Jardim Escola João de Deus
de Belas, com valências desde o
berçário até ao sexto ano de
escolaridade.

Transporte exclusivo para
o metro do Centro Comercial 
Colombo,  todos os dias em
horários de�nidos.  O percurso
dentro do empreendimento
é gratuito.

Na Lojinha da Cremilde encontra
tudo o que precisa para o seu
dia-a-dia. Para sua comodidade
dispõe de um serviço de entrega
ao domicílio que funciona todos 
os dias. 

No Espaço Saúde encontra um vasto
leque de produtos e serviços
para a sua saúde e bem-estar.

Um restaurante, com uma vista
deslumbrante para o campo de
golfe, para um almoço ou uma
refeição ligeira. Aberto todos os
dias da semana e �ns de semana.

Lavandaria,
Cabeleireiro e estética
Loja de decoração
Posto dos CTT

Um espaço para festas de aniversário,
com parque infantil,   skatepark,
parede de escalada e minicampo
poliesportivo.

Ideais para caminhadas, jogging
ou andar de bicicleta com família
ou amigos em pleno contato
com a natureza  

Saúde

Parcerias na área da saúde com
hospitais, clinicas, farmácias, centros
de análises entre outros, com vista
o bem estar dos residentes.

Ginásio totalmente  equipado, 
om atividades como aulas de
pilates, ballet, yoga, natação
numa piscina coberta e aquecida,
entre outras.

Um SPA com massagens, shiatsu,
sauna, banho turco e um gabinete 
terapêutico, para momentos de
relaxamento.

Um championship golf course
de 18 buracos, com Clubhouse, loja
de golfe, salas para eventos, Clube
e Academia de golfe.

Quatro campos de ténis iluminados,
que pode utilizar para jogar com
os amigos ou para aperfeiçoar
o seu jogo numa aula com um
pro�ssional credenciado.

Quatro campos, de última geração,
cobertos e iluminados.
Os campos podem ser alugados ou
utilizados para aulas.

“Um local mágico, em plena natureza,
com tudo o que é preciso e onde somos muito felizes!”
RICARDO PEREIRA
Ator



Um local único, inserido no Parque Natural da Serra da Carregueira, com mais de 
1000 hectares, onde é possível sentir o aroma, os sons e as cores da natureza.

Onde é possível sentir a naturezaOnde é possível sentir a natureza



Os apartamentos, com tipologias T1 a T5, dispõem excelentes áreas, amplas varandas 
que permitem tirar partido de toda a paisagem envolvente e acabamentos de alta 
qualidade.
As penthouses dispõe de um amplo terraço com a possibilidade de piscina privativa.
Os edifícios de apenas 4 pisos, são compostos por um máximo de 11 apartamentos cada, 
com piscina, jardins, �tness room e área comercial com serviços essenciais ao dia-a-dia.

Apartamentos



Onde a arquitetura desenha sonhos



A essência dos espaços e dos materiais



Qualidade e sofisticação





Conforto e tranquilidadeConforto e tranquilidade



Áreas
79m2 a 256m2

Amplas áreas interiores e exteriores 
COM ACABAMENTOS DE EXCELÊNCIA PARA UMA VIVÊNCIA EM FAMÍLIA

T1
Áreas

146m2 a 160m2

T2
Áreas

163m2 a 237m2

T3





Penthouses
PARA FAMÍLIAS QUE VALORIZAM O ESPAÇO E A EXCLUSIVIDADE            

Áreas
248m2 a 437m2

T4
Áreas

298m2

T5



Ideais para famílias que precisam de espaço e apreciam o contacto com o exterior, 
as townhouses têm uma arquitetura so�sticada que combina com a paisagem 
envolvente e integram as mais inovadoras soluções sustentáveis.
Disponíveis na tipologia T4 (3 suites e 1 quarto/homeo�ce), todas possuem um 
pátio interior, jardim e piscina privativa.

Townhouses



Onde a arquitetura se funde com a natureza



Acabamentos de excelência e pátio interior





Design contemporâneo





Piso 1

Área interior

265 m²

Área dos lotes

413m2 a 710m2

Parqueamento

Piso 2

T4



Apartamentos

Townhouses

Lotes para Moradias

Masterplan
BELAS CLUBE DE CAMPO REAL ESTATE
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Showroom

Apartamentos

Townhouses

Lotes para moradias

Centro hípíco (em projeto)

Jardim-Escola João de Deus de Belas

Edifício Muitiusos

Clubhouse, Golfe, Driving Range

Health Club, Spa, Piscina, Parafarmácia, 

Minimercado

Campos de Jogos: ténis, padel e

futebol. Parques infantís, skatepark

Posto Correio, Loja decoração,

Lavandaria, Cabeleireiro

Escritórios Planbelas

Posto de carregamento rápido

de carros elétricos

Hotel (em projeto)

Central de Resíduos
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Sinta o deprivilégio
viver no Belas Clube de Campo



www.belasclubedecampo.pt Tel +351 21 962 66 16
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