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PREÇOS
Os preços apresentados (em euros) são meramente indicativos, e têm como referência o preço por pessoa mais baixo da Unidade, em tipologia standard 
e ocupação mínima de 2 pessoas por alojamento, incluindo o serviço de pequeno-almoço (salvo exceções indicadas) ou, no caso dos programas “Mo-
mentos”, incluindo um pacote de serviços. 

A Solférias trabalha com tarifas dinâmicas dos Empreendimentos Turísticos, as quais variam consoante a disponibilidade e ocupação de cada Unidade de 
alojamento. Reconfirme o preço antes de reservar. 

No caso de preços com indicação de serem não reembolsáveis, os mesmos pressupõem a aplicação de regras no que respeita ao pagamento e impossi-
bilidade de alteração ou anulação da reserva. Consulte previamente as regras destas tarifas. 

OFERTAS
Consulte-nos para mais informações sobre as condições de aplicação das ofertas das Unidades. 

SPA
Regra geral, não é permitida a permanência nestes espaços a crianças com idade inferior a 16 anos. Desta forma, o uso total ou parcial das facilidades que 
compõem estes espaços pode ser proibido ou estar sujeito a horários pré-definidos por cada Empreendimento Turístico, com a respetiva supervisão de 
um adulto.

SERVIÇOS E FACILIDADES
Dadas as condicionantes impostas pela pandemia, as Unidades terão definidas regras específicas para acolher os seus hóspedes e para prestar os seus 
serviços, alguns dos quais poderão mesmo estar indisponíveis. São exemplos a prestação dos serviços de refeições, assim como restrições ou inibições 
de acesso a Spa’s e todos os componentes de saúde e bem-estar como piscinas interiores, jacuzzis, saunas, banho turcos, ginásios entre outros nesta 
categoria, assim como outras facilidades de lazer ligadas às mais variadas práticas em que a saúde dos clientes possa estar em risco ou cujas autoridades 
legais restrinjam ou proíbam o respetivo acesso.

TRANSFERES E TRANSPORTE
Sendo uma brochura de autoférias, os preços não incluem transfere ou transporte entre os vários serviços incluídos nos programas temáticos, salvo exce-
ções devidamente assinaladas.

IMAGENS
As imagens apresentadas nesta brochura ilustram os Empreendimentos com os seus respetivos alojamentos e/ou facilidades. Nos casos em que são ilus-
trados quartos, dadas as várias tipologias e decorações possíveis, o seu alojamento pode ser diferente dos exemplos que apresentamos.

IVA E TAXAS LOCAIS
Os preços incluem IVA à taxa atual em vigor. Os preços não incluem taxas locais. Os preços encontram-se sujeitos a alteração da taxa do IVA e/ou de taxas 
locais. 

Consulte as “Condições Gerais de Venda” constantes no final desta brochura ou em www.solferias.pt.

Aspetos gerais de leitura da nossa brochura
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De 1 agosto a 
26 setembro 2021,
as reservas em lazer 
incluem entradas no 

Parque Aquático Exterior 
durante toda

a estadia!

Nota: Só será fechado por motivos de pandemia e por ordens Governamentais. Caso aconteça, o hotel não compensará o cliente, pois a entrada no Parque é uma cortesia do Hotel aos seus hóspedes.
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Reconhecido internacionalmente como 
um dos destinos do mundo com praias 
mais bonitas, e onde se destacam as praias 
da Marinha e D. Ana, o Algarve é desde 
sempre procurado pelo agradável clima, ao 
longo de todo o ano. Aqui descobrem-se 
paraísos como a praia do Martinhal e do 
Castelo, em Sagres, a praia do Alvor, em 
Portimão, e a praia da Luz, em Lagos. Mas 
existem outras sugestões como Aljezur, 
Vila do Bispo, Lagoa, Armação de Pêra, 
Albufeira, Vilamoura, Quarteira, Vale do Lobo, Quinta do Lago, 
em Loulé, Faro, Olhão, Tavira, Monte Gordo ou Vila Real de Santo 
António.

Para quem procura, nas férias, combinar património e 
cultura, pode partir à descoberta da Casa das Arcadas e Castelo 
dos Governadores, em Lagos, Fortaleza e Forte da Ponta da 
Bandeira, em Sagres, Castelo, em Silves. Do Barrocal à Serra, 
pode encontrar as ruínas do Castelo Árabe, em Salir, a Capela 
de S. Luís e Igreja Matriz, em Alte, e as ruínas do castelo, em 
Paderne. Na Trilha do Sotavento Algarvio, vai encontrar o Castelo 
e Igreja de São Clemente, em Loulé, a Igreja de São Lourenço, 
em Almancil, o Arco da Vila e Sé Catedral, em Faro, o castelo, 
muralhas, Igreja de Santa Maria do Castelo e ponte romana, em 
Tavira, e o Castelo, em Castro Marim.

O golfe começou a ser incentivado na região, com a 
construção do campo de golfe da Penina, criado por Sir Henry 
Cotton, em 1966. Atualmente, esta região é mundialmente 
conhecida por ter dos melhores campos de golfe da Europa, 
razão pela qual se realizam aqui inúmeros campeonatos. Os 
campos mais procurados situam-se nas zonas de Vilamoura, 
Almancil, Albufeira ou Alvor.

Muito ligado à proteção do ambiente, no Algarve, pode 
descobrir o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina, o Parque Natural da Ria Formosa, em Olhão, e a 
Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo 
António, em Vila Real de Santo António.

Há quem procure o Algarve pelas suas termas, como as da 
Serra de Monchique, visitadas desde o tempo dos romanos, 
e que colocam à disposição do visitante um vasto leque de 
tratamentos de bem-estar. São diversas as unidades hoteleiras 
que dispõem de spas ou centros de talassoterapia.

As férias em família não ficam completas sem uma visita aos 
diversos parques temáticos e aquáticos da região: Parque da 
Mina, em Monchique, o Zoo de Lagos, o Aquaparque Slide and 
Splash, em Lagoa, o Zoomarine, na Guia, o Aquashow Family 
Park, em Quarteira, o Aqualand Big One e Krazy World Algarve 
Zoo, em Silves, o Roma Golf Park, em Vilamoura, e o Parque 
Mineiro Cova dos Mouros, em Alcoutim.

O Algarve é procurado ao longo de todo o ano para a prática 
de desportos náuticos, como o surf, em Sagres e a pesca 
submarina, em Vilamoura e em Quarteira, tendo já ganho 
o reconhecimento internacional pela sua gastronomia de 
influência mediterrânea, e onde se destaca a doçaria e os licores 
e aguardentes. Recomenda-se ainda a degustação de alguns 
petiscos da região como os carapaus alimados, amêijoas na 
cataplana, arroz de safio, caldeirada de peixe, sopas de peixe, 
sopa de lebre, cozido de grão, caracóis e conquilhas.

A Visitar
Por terras Algarvias descobrirá que há muito para descobrir: A 

Fortaleza de Cabo de São Vicente, em Sagres, e a sua rosa-dos-
ventos com 43 metros de diâmetro, as praias e Parque Natural 
da Costa Vicentina, a praia da Dona Ana, em Lagos, conhecida 
pelas suas formações rochosas, a Serra de Monchique onde 
Foia, o miradouro natural, oferece impressionantes vistas para o 
mar e para a serra, o Castelo de Silves que nos transporta até ao 
século XI, a Praia da Coelha, em Albufeira, aninhada nas arribas 
douradas, o Zoo Marine, em Albufeira, onde se descobrem os 
mistérios da vida marinha, as Ruinas Romanas de cerro da vila 
em Quarteira, ocupada no passado pelos romanos, o Parque 
Nacional da Ria Formosa, uma das mais bonitas riquezas naturais 
do Algarve e a Cacela Velha, em Vila Real de Santo António, onde 
as casinhas térreas são todas caiadas de branco.

Algarve

FARO

VILAMOURA

ALBUFEIRA

LAGOS

SAGRES

ARMAÇÃO
DE PERA

PORTIMÃO

TAVIRA

MONTE
GORDO
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Salema Beach Village    

Vila do Bispo
179€

Preço indicativo para
Moradia T2 Ocupação Quádrupla, 

em regime de Só Alojamento
(Tarifa Flexível)

A 500 metros da praia, o empreeendimento Salema Beach Village ostenta uma localização fantástica na vila 
piscatória de Salema, no concelho de Vila do Bispo. Aqui, a privacidade e a vista mar imperam, numa Paisagem 
que ilustra o postal de férias perfeito com o azul do mar constratando com os tons brancos das villas. passe os 
seus dias na praia ou se preferir descontraia na piscina. O resort dispõe de recepção 24 horas, piscina exterior, 
1 pool bar (sazonal), estacionamento exterior gratuito, wi-fi grátis em todas as moradias e áreas comuns e 
serviço gratuito de shuttle para praia (sazonal).

Estadias mínimas: 5 noites de 23/07/2021 - 28/08/2021

Aldeia da Pedralva
Slow Village    

Vila do Bispo 

86€
Preço indicativo para

Apartamento T1 Casa de 
Campo (2 Pax), em regime 

de Só Alojamento

Aldeia da Pedralva  é uma vila rural em Vila do bispo. Esta aldeia, onde em tempos viveram 100 pesssoas, 
passou pou um doloroso proceso de desertificação até ter apenas 9 habitantes. Foi iniciado o processo de re-
construção urbana, tentando reproduzir o seu ambiente rural através do uso de mobiliário antigo em todas as 
casa , bem como o uso de materiais fiéis aos edifícios antigos. Com o objectivo principal de ser uma Aldeia Tu-
rística Activa, Pedralva tem à sua disposição 26 casas, ditribuidas por T1, T2, T3 e um T4, algumas com terraço 
e em regime de Só Alojamento. As casas oferecem aquecimento, kitchenet, forno, microondas, laca eléctrica 
e secador. Pedralva tem à sua disposição um conjunto de actividades com 32 bicicletas e mais de 300km de 
trilhos de Mountain Biking, materila de surf, caminhadas, cursos de mergulho entre muitas outras actividades 
ligadas à natureza (algumas sujeitas a suplemento). Oferece outros serviços como recepção (24h), lavandaria, 1 
piscina exterior, serviço de shuttle, estacionamento, jardins e jogos e mesa. Aqui pode sentir a energia única de 
uma aldeia tradicional portuguesa, com o campo, o mar e a natureza no seu estado puro.

105€
Preço indicativo para

Apartamento T1 
Casa de Campo (2 Pax), em 

regime de Alojamento
e Pequeno Almoço
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Baia da Luz    

Praia da Luz - Lagos

Um resort ímpar numa vila pitoresca carregada de memórias da vida piscatória e , com o mar azul-turquesa 
como pano de fundo. O Hotel Baía da Luz fica localizado a escassos metros da praia e do centro da vila da 
Luz. A unidade é composta por apartamentos de um a três quartos. Todas as unidades estão devidamente 
equipadas e possuem espaçosas varandas. As três piscinas são adequadas para todos os hóspedes; uma para 
adultos, a segunda para famílias e uma terceira indicada apenas para crianças. Possui também um campo 
polivalente, um campo de ténis, um parque infantil e um restaurante Italiano (Alloro) e um Bar de Piscina que 
serve refeições ligeiras. A recepção do Baía da Luz está disponível 24 horas por dia. O Resort conta com acesso 
Wi-Fi gratuito na Recepção e no Restaurante, assim como serviços de babysitter e lavandaria para maior con-
veniência dos hóspedes. O Baía da Luz está a uma curta distância a pé dos bares, restaurantes e lojas da Praia 
da Luz. Tem ao seu dispor estacionamento gratuito no local.

99€
Preço indicativo para

Apartamento T1 (2 pax), em 
regime de Só Alojamento

Estrela da Luz    

Praia da Luz - Lagos

O Estrela da Luz está localizado na pitoresca vila da Luz, a escassos minutos do areal dourado e do mar azul-
-turquesa da Praia da Luz. Respire a tranquilidade de se hospedar num resort envolto de jardins e espaços de-
dicados ao seu bem-estar. Embarque nesta viagem, onde existe a atenção de diferenciar espaços dedicados a 
famílias com crianças e espaços apenas para adultos. As três piscinas são o espelho disso mesmo, uma apenas 
para adultos, uma para famílias, e uma para bebés. O Estrela da Luz é composto por 146 apartamentos que vão 
desde estúdios apartamentos de 1, 2, 3 e 4 quartos, todos eles completamente mobilados, cozinha equipada e 
varandas grandes. Dispõe também de piscinas exteriores, bar de piscina (Gazebo) e um restaurante de comida 
internacional - Hugo Beaty. O restaurante Hugo Beaty serve refeições todo o dia e baseia a sua ementa em 
cozinha internacional e de tapas. Aceita reservas e take-away. Pode ainda contar com jacuzzi, sauna ginásio 
e piscina interior, bem como, um centro de estética e beleza que apresenta requintados tratamentos de spa. 
Internet disponível em todo o resort.

89€
Preço indicativo para

Estúdio (2 Pax), 
em regime de Só Alojamento

Este charmoso resort de 66 propriedades, localiza-se numa zona rural, calma, a 2 minutos de carro até à Meia 
Praia e apenas cinco minutos de carro do centro da cidade de Lagos. O resort está localizado numa zona privi-
legiada, onde poderá disfrutar de uma fabulosa marina, campo de golfe e da magnífica Meia Praia. A
vegetação abundante, delicadamente disposta em volta da piscina exterior de grandes
dimensões, faz deste um cenário único e muito desejado. Entre apartamentos e moradias todos, eles decora-
dos com muito gosto e elegância e com tipologias de dois e três quartos. Restaurante Destino – gastronomia 
mediterrânea com refeições e snacks sempre frescos e diversificados, assim como, uma boa selecção de 
vinhos portugueses e internacionais. Aceita reservas e take-away. Composto por 2 piscinas, sendo 1 para crian-
ças e ; parque infantil, Restaurante / Bar; Campo Desportivo Multiusos; Campo de Ténis e Internet disponível 
em todo o resort.

94€
Preço indicativo para

Moradia 2 quartos (4 pax), 
em regime de Só Alojamento

Jardim da Meia Praia    

Lagos

Estadia minima: 4 noites de 01/05/2021 - 30/062021 + 01/09/2021 - 31/10/2021; 7 Noites de 01/07/2021 - 31/08/2021

Estadia minima: 4 noites de 01/05/2021 - 30/06/2021 + 01/09/2021 - 31/10/2021.; 7 noites de 01/07/2021 - 31/08/2021

Estadia minima: 4 noites de 01/05/2021 - 30/06/2021 + 01/09/2021 - 31/10/2021; 7 noites de 01/7/2021 - 31/08/2021
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Água Hotels Vila Branca    

Lagos
60€

Preço indicativo para 
Estúdio To (1/2 Pax), em

regime de 
Só Alojamento

Cascade Wellness Resort     

Lagos
92€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo

em regime de Alojamento
e Pequeno Almoço

Estadias mínimas: 4 noites; 7 noites de 01/07 - 31/08

Um empreendimento turístico ideal para férias tranquilas e a escolha ideal para famílias e para quem procura 
uma pausa relaxante. O hotel fica a 1km do centro da cidade de Lagos, da Praia de Porto de Mós e da Praia 
Dona Ana (considerada uma das melhores praias do mundo).
Os quartos e apartamentos são ideais para desfrutar do Algarve, oferecendo opções que podem alojar desde 
casais a grupos até oito pessoas, podendo usufruir de uma cozinha completamente equipada e espaço para 
refeições.
Comece o dia com um bom pequeno-almoço de estilo continental, experimente os aperitivos ou escolha o 
que mais gosta no buffet para o almoço ou  jantar. Desfrute das piscinas exteriores, nas quais poderá saborear 
um aperitivo no bar da piscina que partilham.

Aproveitando a sua localização única no topo da falésia da Ponta da Piedade, o Cascade Wellness Resort de 
5 estrelas é um dos mais luxuosos hotéis no Algarve. A uma curta distância da praia de Porto de Mós (800 
metros) e da praia D. Ana, distinguida pela Condé Nast Traveller como uma das 50 melhores praias do mundo, 
poderá desfrutar de maravilhosas vistas sobre a costa do Algarve e o Oceano Atlântico. O hotel está dividido 
em cinco alas, cada uma refletindo as expedições dos navegadores portugueses pelos quatro continentes 
– Europa, África, Ásia, América do Sul e Portugal, refletidas igualmente na decoração interior de quartos e 
suites bastante espaçosos e que englobam uma varanda ou terraço. Se viaja em família poderá aproveitar a 
privacidade e funcionalidade dos nossos apartamentos de um ou dois quartos ou até uma villa, com piscina 
exterior privada. Delicie-se com um cocktail enquanto mergulha nas esplêndidas piscinas exteriores do hotel, 
uma delas com entrada em fundo de areia natural, experiencie uma culinária mundialmente reconhecida nos 
nossos restaurantes Senses, Mundi, Gastropub e Ligthouse bar, com opções all-day-dining e à la carte ou 
simplesmente relaxe no Spa, um verdadeiro oásis de tranquilidade baseado na filosofia “mente saudável em 
corpo saudável”; com o seu próprio deck exterior com piscina aquecível, jacuzzi, sauna, banho turco, fonte de 
gelo e salas de tratamento.

DE SAGRES A LAGOS

72€
Preço indicativo para 

Apartamento T1 (4 Pax), 
em regime de 

Só Alojamento

Estadias mínimas: 2 noites de 03/06/2021 - 30/06/021 + 12/09/2021 - 30/09/2021; 4 noites de 01/07/2021 - 11/7/2021
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Tivoli Lagos    

Lagos
57€

Preço indicativo para 
Pessoa em Duplo /Twin Standard,

em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

Com uma localização privilegiada no coração de Lagos, este hotel de 4 estrelas no Algarve, transmite a cultura 
algarvia, situado entre a riqueza de belas praias douradas e excelentes campos de golfe.
Dispões quartos com TV satélite, rádio, telefone, internet gratuita, mini-bar e ar condicionado, Lobby-bar, bar 
de piscina, 2 restaurantes, Piscina exterior para adultos e crianças, piscina interior aquecida e jacuzzi, Health 
Club com sauna, banho turco e ginásio. 
Com uma decoração elegante e contemporânea através de cores suaves e motivos dedicados ao Mar e à 
Natureza, os quartos renovados do Tivoli Lagos privilegiam de uma luminosidade singular e um conforto ex-
clusivo. A totalidade dos 296 quartos e suites do Tivoli Lagos distribuem-se por um conjunto de 9 edifícios, 
projetados ao estilo de uma pequena aldeia, e são contemplados com privilegiadas vistas para a cidade, para 
o Atlântico ou para os nossos jardins Mediterrânicos.
Para tornar a sua visita numa agradável estadia, o Tivoli Lagos Algarve Hotel oferece transporte para o Clube de 
Praia Duna Beach, que proporciona diversão para adultos e crianças entre Março e Outubro. 
No extenso areal da Meia Praia, o bar de Praia Duna é cenário de festas, banquetes e até casamentos na praia. 
A escassos metros da animação do centro e da marina e a poucos quilómetros dos melhores campos de golfe 
do Algarve e do autódromo, este acolhedor resort de praia do Algarve é uma excelente opção para agradáveis 
fins-de-semana ou férias em família.

Vila Galé Lagos    

Lagos
83€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo  

Standard, em regime  
de Meia Pensão

Situado na primeira linha do mar, a 150m do extenso areal da Meia Praia e a 2 kms do centro de Lagos. Dispõe 
de 247 quartos com banho completo, telefone, canais por cabo, mini-bar e ar-condicionado. Bar, restaurantes, 
piscina exterior com mais de 1.000m2, ténis, ginásio, Spa, Clube NEP com parque infantil.

Estadias minimas: 4 noites; 7 noites de 01/07 - 31/08

60€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Standard 
em regime de Alojamento  

e Pequeno Almoço

DE SAGRES A LAGOS
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Estadias minimas: 3 noites de 10/07/2021 a 23/07/2021 + 29/08/2021 a 11/09/2021 ; 5 noites de 24/07/2021 a 28/08/2021

Aqualuz Lagos - Suite Hotel
Apartamentos    

Lagos

89€
Preço indicativo para 

Estúdio Premium
(2 pax), em regime de

Só Alojamento
(Tarifa Standard)

Acessibilidade, funcionalidade e conforto são as palavras de ordem que se exprimem em 30 estúdios, a que se 
junta uma dezena de suites standard, 129 suites T1 e quatro suites familiares – na sua maioria com vista piscina 
e amplas varandas que convidam ao repouso. O Aqualuz Lagos garante ainda facilidades para pessoas com 
mobilidade reduzida e disponibiliza estacionamento, recepção aberta 24 horas por dia, sala para bagagem e 
serviços complementares como lavandaria, comodidades para reuniões e banquetes, Internet Wireless ou 
momentos de relaxamento no Lift Fitness Health Club.
Para além do serviço completo de bar, é possível desfrutar de uma pausa agradável no terraço ou apreciar a 
vista no jardim.

80€
Preço indicativo para 

Estúdio Premium 
(2 pax), em regime de

Só Alojamento
(Tarifa Não Reembolsável)

Vitasol Park 
Alojamento Local    

Lagos

O Vitasol Park, situado no alto da Marina de Lagos, a 1 Km da Meia Praia e a 800 metros da Marina de Lagos, 
é composto por espaçosos apartamentos de tipologia T1,T2 e T3, com amplas varadas e cozinhas equipadas. 
Perfeito para férias tranquilas, conta ainda com uma piscina para adultos e uma para crianças, campo de ténis, 
parque infantil, snack-bar e wi-fi na área da recepção.

54€
Preço indicativo para

Apartamento T1 - Ocupação Quádrupla, 
em regime de Só Alojamento

DE SAGRES A LAGOS



11

ALGARVEDE SAGRES A LAGOS

Estadias mínimas:  De junho a setembro, 5 noites de estadia mínima para chegadas de 5ª feira a sábado.
Nota: de 15/06 a 15/09, os cancelamentos a menos de 30 dias da data de check - in são Não reembolsáveis

Dom Pedro Lagos
Suite Hotel    

Lagos

Um hotel moderno e confortável, preparado para o seu bem estar.
Ancorado na Marina de Lagos, o Marina Club Lagos Resort dispõe de 141 apartamento entre suites e estúdios 
no Suite Hotel Marina Club****, Apartamentos T2 no Marina Club I***, Estúdios Superiores (T0), Apartamentos 
T2 e T3 nos Turísticos Marina Club II ****. Com vista Sul, para a Marina de Lagos e/ou para a piscina do resort e 
totalmente equipados, para que se sinta em casa quando está connosco. Internet no Resort e estacionamento 
incluídos. Localizado a 10 minutos “walking distance” da Meia Praia e a 5 minutos do centro de Lagos.

107€
Preço indicativo para

Estúdio T0 Standard Vista Terra, Ocupação 
Dupla, em regime de Só Alojamento

Marina Club Suite Hotel    

Lagos

68€
Preço indicativo para

Estúdio Vista Terra Ocupação Dupla,
em regime de Só Alojamento

A excelente localização do Dom Pedro Lagos, aliada ao conforto dos seus apartamentos, tornam-no a escolha favorita de 
todos os que pretendem passar uns dias descontraídos na praia. Mesmo em frente à praia da Meia Praia, com um extenso 
areal de areia dourada, mar calmo e grutas naturais, o Dom Pedro Lagos disponibiliza 75 apartamentos com kitchenette ou 
cozinha, todos com uma ampla varanda, tendo a maioria vista para o mar. Os hóspedes têm ainda à sua disposição piscinas 
separadas para adultos e crianças, um playground, jardins com espreguiçadeiras, sala de jogos e um bar. Apenas a 2 km de 
Lagos, uma cidade típica algarvia, com vários monumentos históricos, Marina Internacional, vida nocturna agitada e uma 
grande variedade de bares e restaurantes, que tornam esta região um dos destinos turísticos mais populares do Algarve.
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Yellow Alvor Garden    

Alvor
60€

Preço indicativo para
Pessoa em Twin, em regime de Tudo Incluído (mínimo 2 Pax)

Situado junto à pitoresca vila de Alvor e a poucos metros de uma das melhores e mais famosas praias do 
Algarve, o Luna Alvor Bay dispõe de uma localização única que proporciona um exclusivo ambiente de lazer 
e tranquilidade. O Luna Alvor Bay é composto por 149 Estúdios, ideais para duas pessoas, requintadamente 
decorados e equipados com TV LCD, Cofre (mediante pagamento), Wi-Fi Grátis e Telefone. A kitchenette dis-
põe de máquina de lavar loiça, micro-ondas, máquina de café, frigorífico, chaleira elétrica, serviço completo 
de utensílios e loiças. As casas de banho estão totalmente equipadas com secador de cabelo, espelho de 
maquilhagem, banheira com chuveiro e telefone. Esta exclusiva unidade dispõe ainda de piscina exterior para 
adultos, terraço, lounge-bar e estacionamento privativo. As bicicletas elétricas permitem conhecer a magnífica 
paisagem da zona de Alvor, com toda a comodidade. O Luna Alvor Bay é especialmente vocacionado para 
casais.

Estadias mínimas: 3 noites de 06/06 a 19/09 
Nota: Hotel só para adultos (idade mínima de 18 anos)

Luna Alvor Bay
Apartamentos Turísticos    

Alvor

94€
Preço indicativo para
Estúdio, Ocupação 

Dupla, em regime de 
Só Alojamento

Situado junto à pitoresca vila de Alvor e a poucos metros de uma das melhores e mais famosas praias do 
Algarve, no Luna Alvor Bay desfrute de uma excepcional localização, que proporciona um exclusivo ambiente 
de lazer e tranquilidade O Luna Alvor Bay é composto por 149 Estúdios ideais para duas pessoas e requintada-
mente decorados e equipados com TV LCD, Cofre (mediante pagamento), Wi-Fi Grátis e Telefone com acesso 
à rede. A Kitchenette dispõe de máquina de lavar loiça, microondas, máquina de café, frigorífico, chaleira eléc-
trica, serviço completo de utensílios e loiças. As casas de banho estão totalmente equipadas, com secador de 
cabelo, espelho de maquilhagem, banheira com chuveiro e telefone. Esta exclusiva unidade, dispõe ainda, de 
piscina exterior para adultos, terraço, lounge-bar e estacionamento privativo. As bicicletas eléctricas permitem 
desfrutar da magnífica paisagem da zona de Alvor com toda a comodidade. Hotel vocacionado para casais.

ÁguaHotels Alvor Jardim    

Alvor
30€

Preço indicativo para
Pessoa em Promo Duplo,

em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

O ÁguaHotels Alvor Jardim é um hotel ideal para descansar, combinando a proximidade do centro de Alvor 
e as praias que se situam a poucos minutos.  Situa - se apenas a 100 metros do centro de Alvor, uma vila pi-
toresca repleata de restaurantes, bares e lojas de artesanato. Esta unidade de 4 estrelas é a escolha ideal para 
quem procura uma pausa relaxante num Algarve genuíno. Os quartos modernos e completamente renovados, 
oferecem-lhe o melhor descanso durante a sua estadia. Tv via satélite, telefone, cofre, ar condicionado, seca-
dor cabelo, minibar, cofre e wi-fi grátis são alguns dos serviços que encontra nos quartos.  Dê um mergulho 
refrescante na piscina ao ar livre, disponível para si a qualquer hora do dia. Rodeada por um relvado cuidado e 
confortáveis cadeiras, é o local ideal para apanhar sol e relaxar. O hotel disponibiliza também um bar, um bar 
de piscina, wi-fi, estacionamento e baby sitting (sujeito a reconfirmação).

Estadias minimas: 2 noites de 03/06/2021 a 30/06/2021 + 12/09/2021 a 30/09/2021; 3 noites de 01/07/2021 a 11/09/2021

114€
Preço indicativo para
Estúdio, Ocupação 

Dupla, em regime 
de Alojamento e 

Pequeno Almoço

DE ALVOR A PORTIMÃO
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ALGARVEDE ALVOR A PORTIMÃO

Estadias mínimas: entre 2 a 7 noites consoante a época. Favor notar que está sujeito a alteração

Aldeamento Turístico da Prainha    

Alvor
72€

Preço indicativo para 
Apartamento T1 - Ocupação Tripla  

em regime de Só Alojamento

O Aldeamento da Prainha junto ao mar, estende-se por 35ha de áreas ajardinadas sobre a falésia, com acesso 
directo à praia da Prainha. Composto por pequenos conjuntos de apartamentos (T1 e T2) e  vilas com ou sem 
piscina privada V3 e V4 implantados entre jardins que lhe dão a oportunidade de agradáveis passeios sem sair 
do complexo, dispõe ainda de 3 piscinas exteriores para adultos e 2 para crianças, entre as quais, a Atlântica, 
com vista mar, um elevador embutido nas rochas para acesso à praia, 4 restaurantes de especialidades diversas 
e qualidade superior, campos de ténis e paddle, wifi na área da recepção.

Estadias minimas:  entre 2 a 7 noites consoante a época. Favor notar que está sujeito a alteração

Prainha Clube
Apartamentos Turísticos    

Alvor

59€
Preço indicativo para

Apartamento T0 Vista Piscina, 
Ocupação Dupla em regime

de Só Alojamento

Estando integrado no Aldeamento Turístico da Prainha, oferece igualmente a possibilidade de desfrutar dos 
muitos serviços do complexo e conta com apartamentos com vista piscina e vista mar. Para que os clientes 
tiram o máximo partido das suas férias temos ainda 3 campos de ténis (extra), 2 parques infantis, 5 piscinas 
exteriores (3 para adultos e 2 para crianças) 4 restaurantes, Supermercado, estacionamento gratuito, recepção 
24horas e wifi gratuito. O acesso à praia é directo e pode ser feito pelo elevador construido na falésia ou por 
escadas. Os clientes Prainha Clube tem acesso gratuito ao ginásio e banho turco.
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Pestana Alvor Park    

Alvor
72€

Preço indicativo para
Apartamento T0, Ocupação Dupla, em 

regime de Só Alojamento

O Pestana Alvor Park, é um  aparthotel de 4 estrelas completamente equipado para uma confortável estadia de 
dias, semanas ou mesmo meses, em ambiente familiar e caloroso. Com uma vista incrível e a uns minutos da 
praia, enorme e ampla, de bandeira azul e considerada uma das três melhores praias da Europa
Composto por apartamentos T0 e T1, virados para o mar com a kitchenette completamente equipada para 
fazer todas as suas refeições. Composto também por Suites Garden, com capacidade máxima para 3 adultos 
ou 2 adultos + 2 crianças, sendo excelente para famílias e com acesso direto ao jardim. 
Os jardins amplos e espaçosos permitem as crianças brincarem à vontade e o espaço delimitado oferece-lhe 
a máxima segurança. As piscinas também são separadas, com a zona de crianças baixa e segura para deixar os 
seus filhos brincar. A piscina interior também faz as delícias dos mais pequenos e os adultos poderão desfrutar 
do jacuzzi. Com enormes janelas que deixam entrar toda a luz natural, pode continuar as suas férias como se 
nada fosse. Leve a sua espreguiçadeira para o jardim, leve o livro que ocupa a sua cabeceira há tantos meses 
sem ser aberto e ponha a leitura em dia.
Serviços disponíveis como Room Service, Restaurante, Biblioteca, Wi – fi grátis, Piscina, Parque e Centro de 
Fitness. Ideal para famílias. Hotel Não fumadores.

Pestana Dom João II Hotel & Villas    

Alvor
34€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Deluxe,

em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

O Pestana D. João II é um hotel 4 estrelas mesmo em cima da praia de areia branca e água calma e cristalina 
do Alvor, Algarve. Está a apenas 10 minutos a pé do centro da vila e muito próximo da ria de Alvor.  Aproveite 
para mergulhar numa das duas piscinas exteriores de água salgada rodeadas por tranquilos jardins verdejantes 
ou para relaxar no SPA com piscina interior, banho turco e sauna onde pode marcar uma massagem Magic 
SPA.  Para as suas refeições tem disponível um restaurante e três bares (dois estão abertos apenas no verão).  Se 
tiver crianças, o Pestana Kids Club é o local ideal para se divertirem (aberto de Junho a Setembro).  Todos os 
quartos dispõem de varanda com vista para o mar (frontal ou lateral), para o jardim ou vista terra com televisão 
e internet wi-fi. Ambas as Villas, Standard e Superiores, têm kitchenette, salas espaçosas, terraços ou varandas.

DE ALVOR A PORTIMÃO

Estadias minimas: 3 noites de 17/07/2021 a 27/08/2021
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ALGARVEDE ALVOR A PORTIMÃO

Estadias minimas: 3 noites de 17/07/2021 a 03/08/2021

Pestana Blue Alvor All Inclusive  
Beach & Golf Resort     

Alvor

89€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Classic
em regime de Tudo Íncluído

O Pestana Blue Alvor é o novo resort Tudo Incluído 5 estrelas, do grupo Pestana. É a 1.ª unidade hoteleira a ser 
concebida de raíz para um 5* Tudo Incluído. O empreendimento conta com um hotel de 551 quartos, dividi-
dos por 13 edifícios de 2 pisos. Implementados num terreno de 12 hectares, os alojamentos estão rodeados 
por generosas áreas verdes, só podendo circular veículos eléctricos no empreendimento. A sua localização 
privilegiada permite fácil acesso a algumas das melhores praias do Algarve, bem como ao estuário da ria de 
Alvor, onde é possível observar uma grande diversidade de habitats de aves, para além da beleza natural da 
região.
A unidade possui 551 quartos, ar condicionado, TV LCD, telefone, wi-fi, cofre digital, minibar e secador de 
cabelo. Dispõe também de diversos bares e restaurantes, bar de piscina e kids club, com 1 piscina infantil, 3 
piscinas exteriores (1 para adultos), campo multiusos e campo de paddle, playground, sala de espectáculos, 
spa com piscina interior, ginásio, salas de massagem, sauna e banho turco (acesso exclusivo a adultos); parque 
de estacionamento; tabacaria; baby copa; o hotel fica a poucos metros do Pestana Alto Golf e próximo de 
parques temáticos e a uma diversidade cultural durante todo o ano.

Pestana Alvor Atlântico  
Residences Beach Suites    

Alvor

77€
Preço indicativo para

Apartamento T0 Vista Jardim - Ocupação 
Dupla, em regime de Só Alojamento

Bem-vindo ao Pestana Alvor Atlântico Residences, os apartamentos no Algarve onde pode passar as suas 
férias no Alvor com toda a tranquilidade. Apartamentos completamente equipados com tudo o que precisa 
para preparar as suas refeições em casa, são ideais para famílias com filhos pequenos ou bebés que precisem 
de espaço e que nunca tenham de depender de horários alheios. Com acesso a todos os serviços do Pestana 
Dom João II. Quer seja um fã de horários independentes, quer precise de autonomia para gerir as suas rotinas 
familiares, o Pestana Atlântico Residences é a escolha certa para si. Totalmente estruturado com apartamentos 
T0 e T1, além das quatro penthouses no topo do edifício, oferece-lhe uma estadia totalmente autónoma e 
privada, com todo o conforto de um hotel. Para fazer o seu check-in, a recepção está disponivel 24 horas por 
dia.Prepare-se para uma estadia à sua medida.

Pestana Alvor Praia     

Alvor
74€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Deluxe, 

em regime de Alojamento e 
Pequeno Almoço

O Pestana Alvor Praia é um hotel 5 estrelas em Alvor, Algarve. Situado na Praia dos Três Irmãos, uma das me-
lhores praias do Algarve, com areia branca, águas calmas e cristalinas. Está rodeado por extensos jardins, com 
uma piscina exterior e um elevador de acesso direto à praia.  Se precisar de relaxar aproveite a piscina interior 
com luz natural, o SPA onde poderá marcar uma massagem e/ou tratamento estético do Magic Spa, o banho 
turco e o ginásio recentemente equipado. Para desfrutar das suas refeições com a sua família ou tomar um 
cocktail, o Pestana Alvor Praia dispõe de dois restaurantes e dois bares.  Pode ainda usufruir de um dos campos 
de ténis ou dos campos de golfe disponíveis a apenas 15 km. Os mais novos poderão aproveitar o mini-golfe, 
o parque infantil e o Kids Club (disponível de Junho a Setembro). Todos os quartos têm acesso à internet wi-fi 
e ar condicionado.

Estadias minimas: 4 noites de 01/05/2021 a 24/09/2021
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Alvor Baía Resort Hotel
Apartamento    

Alvor

61€
Preço indicativo para 

Pessoa em Suite Clássico Vista Terra,  
em regime de Tudo Incluído

O Alvor Baía Resort Hotel é composto por 402 Suites, está localizado na vila de Alvor e goza de uma loca-
lização invejável, a cerca de 1,5km do Centro Histórico, das praias de Alvor e a 2,5km do Campo de Golfe. 
Envolvido por um espaço verde de 69.000 m2 com diversos espaços de desporto e lazer de onde sobressai 
a magnífica piscina de 100m de comprimento, 2 campos de Padle e zona de diversão infantil (Barco Pirata).
Possui ainda todo um apoio de serviços como restaurantes, bares, sala multiusos, Ginásio, SPA com piscina 
aquecida de hidroterapia, Banho Turco, Sauna e massagem. Complementado com parque de estacionamento 
exterior e Garagem. O Alvor Baía Resort Hotel reúne todas as condições e facilidades para umas férias inesque-
cíveis, em Regime Tudo Incluído, ideal para toda a família.

DE ALVOR A PORTIMÃO
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ALGARVEDE ALVOR A PORTIMÃO

Estadias minimas:  3 noites de 15/07 a 25/08

Pestana Alvor South Beach    

Alvor
44€

Preço indicativo para 
Pessoa em Duplo Deluxe Vista Piscina,

em regime de Alojamento e Pequeno-Almoço

O Pestana Alvor South Beach é um hotel 4 estrelas, no Alvor, Algarve, irreverente e com um ambiente descon-
traído e acesso direto à praia do Alvor. A apenas 1 minuto a pé da praia e a 5 minutos a pé do centro da Vila. Aqui 
encontrará uma faceta mais vibrante do Algarve. O hotel dispõe de três piscinas, rodeadas de espreguiçadeiras 
onde poderá aproveitar para descansar. Oferece ainda um restaurante, um bar, um centro de fitness exterior 
e um parque de estacionamento privado. Além do restaurante do hotel, existe também o restaurante de praia 
Sea Deck, onde são servidas as meias pensões. Todos os quartos são modernos e elegantes equipados com 
televisão de ecrã plano e acesso gratuito à internet wi-fi.

Estadias minimas: 5 noites de 17/06/2021 - 21/06/2021;  7 noites de 01/07/2021 -31/07/2021

Jardim do Vau    

Vau - Portimão
77€

Preço indicativo para
Apartamento T1 Vista Terra  

Ocupação Tripla, em regime de Só Alojamento

Com acesso directo para a Praia do Vau, uma das mais bonitas do Algarve, o Jardim do Vau proporciona-lhe 
dias de férias inesquecíveis, durante todo o ano. Os passeios à beira mar, o pôr-do-sol, a areia dourada, a brisa e 
o aroma do mar são alguns dos elementos que fazem parte deste cenário mágico.Vencedor de vários prémios 
de excelência, pela sua qualidade e hospitalidade, este empreendimento turístico de 4 estrelas permite-lhe 
desfrutar de umas férias revigorantes, num ambiente familiar.Estrategicamente virados a sul, os apartamentos 
no Jardim do Vau têm amplas varandas privadas com espreguiçadeiras que convidam a momentos de confor-
to e tranquilidade ou a desfrutar do pequeno-almoço enquanto vê o sol nascer ou ainda saborear um cocktail 
ao pôr-do-sol. Estacionamento privado gratuito.

Estadia mínima: 2 noites.

Turim Estrela do Vau
Apartamentos 
Turísticos    

Vau - Portimão

59€
Preço indicativo para 

T0 Apartamento,
Ocupação Dupla, em 

regime de Só Alojamento

Todos os apartamentos têm varanda a a/c, são amplos e luminosos com decoração moderna e kitchenette 
totalmente equipada com frigorífico e micro-ondas. Os hóspedes podem relaxar nas espreguiçadeiras numa 
das 2 piscinas disponíveis ou alugar uma bicicleta e explorar a Praia do Vau. Dispõe de um restaurante à carta, 
de um bar de apoio à piscina, de um ginásio moderno, de um mini-mercado e de um clube infantil durante o 
Verão. O Spa B Welness possui um salão de cabeleireiro, piscina interior, banheira de hidromassagem, banho 
turco e massagens. Durante os meses de Verão tem espectáculos de música ao vivo. O estacionamento e o 
acesso wi-fi na área do átrio são gratuitos.

70€
Preço indicativo para 

T1 Apartamento,
Ocupação Dupla, em 

regime de Só Alojamento
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Estadias minimas: 3 noites de 01/06/2021 a 17/09/2021

Tivoli Marina Portimão    

Portimão
105€

Preço indicativo para 
Apartamento T0 Marina Sun - Ocupação Dupla,

em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

O Tivoli Marina Portimão Algarve Hotel é um resort de 4* com uma localização privilegiada junto à Marina de 
Portimão e Praia da Rocha, no Algarve, Portugal.
O hotel é composto por amplos estúdios e apartamentos distribuídos por três edifícios, o Marina Sun, Marina 
Deck e Marina Beach, que se encontram a uma curta distância de todos os serviços do hotel, desde as 3 pis-
cinas (uma delas para crianças) aos restaurantes e bares. Todos estão equipados com uma kitchenette, sala de 
estar com mesa de jantar e cadeiras e em alguns apartamentos têm ainda à sua disposição um terraço privado 
totalmente mobilado que lhe confere a privacidade e comodidade para umas férias inesquecíveis em família 
ou com amigos. Se preferir também temos à disposição o nosso Tivoli Buggy que o transporta de uma forma 
cómoda e divertida a qualquer local do resort ou à Praia da Rocha.

Vista Marina
Apartamentos Turísticos    

Portimão

62€
Preço indicativo para 

Apartamento T1  
Ocupação Dupla

em regime  
de Só Alojamento

Vista Marina é composto por 121 apartamentos com tipologias T1 e T2, está implantado a 21 metros acima 
do nível do mar, beneficiando de uma vista privilegiada sobre o rio Arade, a Marina de Portimão e o mar. Os 
espaços de puro lazer incluem um verdejante jardim, que no seu centro é composto por uma piscina para 
adultos, uma para crianças e um jacuzzi para quem prefere viver um momento de verdadeiro relaxamento a 
solo ou partilhar esse momento na companhia dos amigos. Também existe uma piscina interior aquecida ideal 
para quem gosta de fazer férias todo o ano, um espaço fitness, e sauna.  
Oferece ainda um espaço acolhedor destinado a sala de leitura, TV e jogos como se o espírito de estar em 
casa pudesse ser transportado para as férias, mas com a vantagem de ter um bar mesmo ao lado, onde poderá 
saciar os seus desejos. O conforto, as experiencia e os sentidos são parte da filosofia do Vista Marina, para 
que não se tenha que preocupar com nada durante as suas férias proporcionamos recepção 24 horas com 
atendimento profissional. O Vista Marina também inclui estacionamento coberto e privativo. 

73€
Preço indicativo para 

Apartamento T1  
Ocupação Dupla

em regime 
de Alojamento 

e Pequeno Almoço

DE ALVOR A PORTIMÃO
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Vale da Ribeira Residences    

Portimão
109€

Preço indicativo para 
Apartamento T1  - Ocupação Dupla,

em regime de Só Alojamento

O Vale da Ribeira é o local certo para quem procura umas férias numa zona rural e tranquila, mas próximo de 
toda a animação. Estão localizados no Barlavento Algarvio, próximo das cidades de Lagos e Portimão. Encon-
trará moradias com uma arquitetura simples, mas confortável, rodeadas por um espaço exterior ajardinado 
com árvores autóctones que convida a ficar um pouco mais. Composto por 42 apartamentos e Villas; 16 
Apartamentos T2; 8 Villas V2 e 18 Villas V3.  Receção, Lobby Market, piscina infinita, piscina de crianças, parque 
infantil e jardim. Aproveite para relaxar na piscina infinita, aprecie o pôr do sol e depois vá até à cidade de Lagos, 
onde encontrará muita animação. No Vale da Ribeira todas as possibilidades estão em aberto. Localizado a 
80 km do Aeroporto de Faro; a 10 km de Lagos e a 15 km de Portimão. Poderá experimentar caminhadas; 
desportos náuticos e passeios de barcos. Várias praias nos arredores, assim como campos de golfe: Meia Praia 
(7,5 km) e Praia Dona Ana (12,5 km); Campos de Golfe: Penina (9 km); Onyria Palmares Beach (6,5 km). Parques 
aquáticos: Zoo Marine; Slide & Splash.

DE ALVOR A PORTIMÃO

Estadias minimas: 2 noites de 01/05/2021 a 30/06/2021 + 15/09/2021 a 31/10/2021; 5 noites de 01/07/2021 a 22/08/2021 e 4 noites de 23/08/2021 
a 14/09/2021
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AP Oriental Beach    

Praia da Rocha
95€

Preço indicativo para
Pessoa em Twin Superior  

Vista Mar Frontal - Ocupação Dupla  
em regime de Meia Pensão (s/ bebidas)

87€
Preço indicativo para

Pessoa em Twin Superior  
Vista Mar Lateral - Ocupação Dupla  

em regime de Meia Pensão (s/ bebidas)

Com um conceito de Adults Only e em regime de Meia Pensão obrigatório, o Hotel Oriental situa-se em plena 
Praia da Rocha, próximo da marina, a 3 Km da cidade de Portimão e com vista privilegiada sobre o mar. Dis-
tingue-se pela sua arquitectura exótica e elegante, que convida a viajar no tempo e no espaço. Dispõe de 90 
quartos, a maioria com vista mar, com um espaço amplo e confortável e uma decoração que se destaca pela 
sua elegância e originalidade. Todos os quartos estão equipados com casa de banho completa, telefone, ar 
condicionado e Tv flat screen. Bar-cafetaria, restaurante, piscina adultos complementam a oferta.

Luar    

Praia da Rocha
25€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Vista Terra,

em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

O Hotel Luar tem localização privilegiada sobre as falésias da maravilhosa Praia dos Três Castelos, no extremo 
poente da Praia da Rocha em Portimão, Algarve. Os 140 quartos do Hotel Luar têm casa de banho privativa 
com banho e chuveiro, varanda, ar condicionado, frigorífico/minibar, televisão com satélite, telefone e cofre 
(pago). A maioria dos quartos possui varanda lateral para o mar. As 2 suites, no último andar, beneficiam de 
um amplo terraço com três frentes e uma vista deslumbrante sobre a piscina, o mar e a costa. Recepção 24 
horas, sala de pequenos almoços, sala de televisão, sala de leitura, bar, snack-bar, piscinas (adultos e crianças), 
jardim, internet nas áreas públicas, serviço de lavandaria, garagem mediante disponibilidade. Espreguiçadeiras 
e guarda-sóis.

Estadias mínimas: 7 noites de 01/07/2021 a 31/08/2021 e de 2 noites de 01/09/2021 a 30/09/2021 | Hotel exclusivo para adultos -Idade mínima: 18 anos

DE ALVOR A PORTIMÃO
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Apartamentos 
Jardins da Rocha    

Praia da Rocha

47€
Preço indicativo para

 Apartamento T0
Ocupação Dupla em

regime de Só Alojamento

Os apartamentos Jardins da Rocha, servidos por uma ou duas varandas, oferecem vistas únicas sobre a Praia 
da Rocha, toda a zona envolvente a Portimão e a Serra de Monchique.
Dispondo de Recepção aberta 24 horas por dia, onde poderá encontrar todo o tipo de informações, um par-
que de estacionamento privado e gratuito, uma piscina semi olímpica para adultos e uma para crianças, parque 
infantil inserido em jardim e campo de ténis com valência de basquete sendo toda a envolvente ao prédio ro-
deada de jardins. É servido ainda por um snack-bar, e um conjunto de serviços de massagem, estética e saúde.
Os nossos modernos apartamentos T0 e T1, todos com ar condicionado e WiFi (custo adicional), dispõem 
de uma kitchenette totalmente equipada com fogão, frigorifico, micro-ondas, cafeteira e chaleiras eléctricas, 
torradeira e todos os utensílios de cozinha e mesa.
Mantêm ao longo da semana um serviço de quartos com limpezas diárias, excepto à quinta e ao sábado ou 
domingo, mudança de toalhas 3 vezes por semana e roupa branca de cama 2 vezes por semana.

Estadias minimas:  2 noites de 1/06/21 a 11/09/2021

Oceano Atlântico
Apartamentos Turísticos    

Praia da Rocha

83€
Preço indicativo para

 Estúdio T0 - Ocupação Dupla
em regime de Só Alojamento

Situada em Portimão, dispõe de modernos apartamentos com banho completo, telefone, cozinha equipada, 
TV LCD, cofre (custo adicional) e ar condicionado, bar, restaurante, piscina interior aquecida, piscina exterior 
para adultos e crianças, parque infantil e estacionamento privativo (parking exterior gratuito e garagem sujeito 
a disponibilidade e cobrança extra por / dia, no período entre Junho e Setembro), são algumas das facilidades 
disponíveis . Wi-fi gratuito em todo o edifício e acesso à sala de fitness com equipamentos de última geração 
no ginásio da unidade, diariamente entre as 07h30 e as 17h00, fins de semana e feriados entre as 10h30 e as 
13h00, sala de conferências com capacidade até 90 pessoas em teatro.

Estadias minimas: 2 noites de 01/04 - 12/07 + 01/09 - 31/10; 5 noites de 13/07 a 31/08

Jupiter Marina Hotel     

Praia da Rocha - Portimão
56€

Preço indicativo para
 Pessoa em Duplo / Twin com Vista Terra,

em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

O Jupiter Marina Hotel, de 4 estrelas fica localizado a 100 metros do passeio ribeirinho de Portimão e a 1 km 
da Marina e da Praia da Rocha, a curta distância de uma zona comercial bastante diversificada. A aldeia pisca-
tória de Ferragudo encontra-se do outro lado do rio e é facilmente alcançável através de ferry. O Aeroporto 
Internacional de Faro fica a 67 km. Situado na antiga fábrica de conservas de peixe Facho, o Jupiter Marina é 
um hotel para casais e apresenta quartos com uma decoração moderna, cama dupla ou twin, Wi-Fi gratuito, ar 
condicionado, roupeiro, secretária e televisão de ecrã plano. A casa de banho privativa inclui um chuveiro, um 
secador de cabelo e produtos de higiene pessoal gratuitos. Todos os quartos incluem uma varanda com mesa, 
cadeiras e comodidades para preparar chá e café. O Restaurante Facho, no local, propõe um variado menu à 
carta com pratos locais. Os hóspedes podem relaxar no pátio interior ou desfrutar de uma bebida no Bar Arade, 
no último piso. O Spa Soul possui uma piscina interior aquecida, banho turco, sauna e salas de relaxamento. 
Um ginásio também está disponível no hotel. Receção 24H aberta, o hotel oferece ao cliente um shuttle para 
a praia gratuito. No átrio há um bar self-service gratuito com água, sumo, café e chá.

62€
Preço indicativo para

 Apartamento T1
Ocupação Dupla em

regime de Só Alojamento



22

ALGARVE

Algarve Casino     

Praia da Rocha
75€

Preço indicativo para
Pessoa em Twin Vista Terra,

em regime de Alojamento  
e Pequeno Almoço

Situado em plena Praia da Rocha e próximo de diversas infraestruturas turísticas – golfe, marinas, parques 
aquáticos e animação noturna -, o Hotel Algarve Casino conjuga de uma forma ímpar o conforto e o requinte, 
a animação e o descanso, o lazer e os negócios.
Com uma sedutora vista para a praia e para o mar, a unidade cinco estrelas proporciona férias inesquecíveis 
para toda a família, com a garantia de um serviço de excelência, elevado conforto e qualidade.
O Casino, junto ao hotel, complementa a oferta do Hotel Algarve Casino convidando a momentos de puro 
divertimento com animação noturna, fantásticos espetáculos, noites musicais, restaurantes, bares e modernas 
salas de jogo. Com vista para a Praia da Rocha, os bares e restaurantes oferecem um ambiente requintado e 
acolhedor, onde é possível degustar do melhor da gastronomia ou simplesmente descontrair enquanto se 
toma uma bebida.

DE ALVOR A PORTIMÃO
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Jupiter Algarve Hotel    

Praia da Rocha
44€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Standard Vista  
Terra, em regime de Alojamento  

e Pequeno Almoço

O Jupiter Algarve Hotel está localizado na Praia da Rocha em frente ao mar, em Portimão. Dispõe de uma 
piscina aquecida e coberta durante o Inverno, comodidades de spa e entretenimento ao vivo todas as noites. 
O acesso Wi-Fi é gratuito em todas as áreas. Todos os quartos climatizados do Jupiter Algarve Hotel incluem 
um mini-bar e televisão por satélite, casa de banho privativa e alguns incluem varandas com vistas para o mar. 
Todas as manhãs é servido um buffet de pequeno-almoço no restaurante do hotel. O restaurante também ser-
ve jantar buffet ou à carta com pratos portugueses e internacionais. Os hóspedes do Jupiter podem relaxar na 
sauna e desfrutar de uma massagem ou de um banho de vapor. O hotel também possui um centro de fitness 
com ginásio gratuito e está perto de vários campos de golfe. As actividades das redondezas incluem desportos 
aquáticos, passeios de barco e excursões para observação de golfinhos. O parque de estacionamento interior 
está disponível por um custo adicional e mediante reserva. As comodidades de SPA estão disponíveis por um 
custo adicional e são exclusivas a hospedes maiores de 16 anos.

Da Rocha    

Praia da Rocha
43€

Preço indicativo para
Pessoa em Quarto Clássico Vista 

Cidade Ocupação Dupla, 
em regime de Alojamento e 

Pequeno-Almoço

Localizado mesmo em cima da praia, com vista sobre o areal da Praia da Rocha, o Hotel da Rocha inaugurado 
em 2009 dispõe de suites magnificas com internet Wifi gratuita. As Suites na sua maioria com áreas de 41 m2 
e varandas com 7 m2, design moderno e equipados com ar condicionado, camas king-size e colchões de 
alta qualidade, 2 ecrãs LCD com TV cabo, mini-bar e varanda espaçosa. Outras facilidades: piscina exterior, 
estacionamento subterrâneo, Grand Caffé Bar, centro de fitness e sala de reuniões. Refeições disponíveis: Pe-
queno-almoço e Meia-pensão (Pequeno-almoço e Jantar).Localizado a 5 minutos a pé da marina de Portimão 
e próximo dos restaurantes, cafés, lojas e casino da Praia da Rocha e a poucos minutos de carro de campos 
de golfe, Centro Histórico de Portimão, Autódromo Internacional do Algarve e parques aquáticos e temáticos. 
A equipa formada por profissionais competentes e dedicados estará apta a contribuir para que a sua estadia 
seja inesquecível.

60€
Preço indicativo para

Pessoa em Quarto Clássico 
Vista Cidade Ocupação Dupla, 

em regime de Meia Pensão 
(sem bebidas incluídas)
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Estadias minimas: 2 noites

Água Hotels Riverside    

Ferragudo 

O Agua Hotels Riverside é uma unidade hoteleira de 4 estrelas, com uma localização privilegiada na margem 
do Rio Arade. Este Paraíso, com temperaturas amenas, onde o céu se encontra com as águas cristalinas do rio, 
dignas de um postal - o local perfeito para experienciar o melhor que o Algarve tem para oferecer.
Venha disfrutar da nossa piscina infinita sobre o rio, relaxar no nosso Spa ou tão somente apreciar vistas da 
esplanada do nosso restaurante. Se é um amante de embarcações náuticas, barcos, motas de agua, kayaks, 
canoas, etc… venha e usufrua do nosso cais privado! Disfrute de um por-do-sol deslumbrante, com uma foto 
perfeita para mais tarde recordar... Esperamos por si!

58€
Preço indicativo para

Studio Uso Duplo (2 Pax), 
em regime de Só Alojamento

Villas Barrocal
Alojamento Local
Pêra

72€
Preço indicativo para

Apartamento T1 - Ocupação Dupla,  
em regime de Só Alojamento

Este aldeamento dispõe de apartamentos e villas, com varanda e terraço e parqueamento privativo possuem 
mobiliário tradicional, ar condicionado, televisão com canais por satélite, cofre e telefone. As cozinhas têm 
máquina de lavar loiça e micro-ondas. Ao dispor dos clientes está também um campo de ténis, duas pisci-
nas, uma para adultos e outra para crianças, parque infantil e sala de jogos. Junto à piscina encontra ainda 
um snack-bar para refeições ligeiras ou mesmo pequenos almoços. Wi-Fi nas áreas públicas e em todos os 
apartamentos do aldeamento. Fora do empreendimento encontra a praia Grande de Pêra a apenas 2 minutos 
de carro ou 5 minutos de bicicleta. Também a somente 2 minutos de carro fica a reserva natural da Lagoa 
dos Salgados local ideal para os amantes de Birdwathcing e passeios de bicicleta. A vila de Armação de Pêra 
fica também a 2 km de distância e lá poderá encontrar dos melhores restaurantes e vida nocturna do Algarve. 

30€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Standard
em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

FERRAGUDO, CARVOEIRO E ARMAÇÃO DE PÊRA

Estadias minimas: 2 noites de 12/09/2021 a 30/09/2021
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Monchique Resort & Spa     

Monchique

O Monchique Resort & Spa encontra – se em plena Serra de Monchique, um lugar único e inspirador que nos 
regenera o corpo e a mente com a sua beleza, com a natureza luxuriante e com as águas que ali nascem. É 
um hotel elegante, construído num sistema de escarpa para que se possa fundir com a paisagem envolvente. 
Um autêntico refúgio no meio das montanhas, onde encontrará o perfeito equilíbrio entre o luxo de um hotel 
de cinco estrelas e os recursos que a natureza dá. 135 Suites e 50 Apartamentos; Suíte Monchique; Spa Suíte; 
Suítes Vista Panorâmica (com terraço ou varanda); Suítes Vista Pátio (com terraço ou varanda); Apartamentos 
Vista Panorâmica (com terraço ou varanda); Apartamentos Vista Pátio (com terraço, varanda ou jardim). Dispõe 
ainda de uma oferta diversificada de atividades, mas também um Spa, piscinas exteriores e uma oferta gastro-
nómica variada. Deixe-se guiar nesta viagem que irá alimentar o seu corpo, a mente e o espírito. Fica  a 80 km 
do Aeroporto de Faro; a 7 km de Monchique; a 19 km de Portimão; a 40 km de Lagos e a 63 km de Vilamoura 
Dispõe de 2 Restaurantes “Mon-Chic” e “Mercado Culinário”; uma  Pizzaria (abertura sazonal); um Bar Mezza-
nine; um Pool Bar Cascata; 2 piscinas exteriores (uma delas com cobertura); Ginásio aberto 24H; Kids Club; 
Sensorial Spa com uma piscina interior e salas de tratamentos. Possui ainda parque privado; rede Wi-Fi gratuita; 
Programas de Experiências (Programa mensal de atividades Fitness &Wellness; Caminhadas pela serra; Yoga; 
Pilates; Tiro ao arco em família; Bootcamp e Personal trainer.

47€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Pátio Suite com Varanda, 
em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

FERRAGUDO, CARVOEIRO E ARMAÇÃO DE PÊRA

Nota: Devido à situação pandémica, alguns serviços poderão estar indisponíveis ou com restrições.
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Vale da Lapa Village Resort     

Ferragudo 

O Vale da Lapa Village é um resort 5 estrelas, localizado entre as pitorescas Vilas de Ferragudo e Carvoeiro. 
Rodeado por amplos jardins, lagos e com vista para o Oceano, encontra-se a uma curta distância de maravi-
lhosas praias. 
Dispõe de espaçosas Moradias com 2 quartos e Villas com 3 quartos e piscina privada.
O Resort é ideal para férias em família. Dispõe de 2 piscinas exteriores (adultos e crianças), 1 piscina coberta 
e aquecida (durante os meses de Inverno), Spa (circuito de jacuzzi, duche sensações, sauna e banho turco), 
campo desportivo multiuso, campos de paddle, parque infantil restaurante e bar. O Kidz Village é um espaço 
dedicado aos mais novos que oferece animação e entretenimento dos 6 aos 12 anos (serviço sazonal). Se 
quiser exercitar e libertar energias acumuladas, aproveite as aulas disponíveis no espaço D’Fine.

99€
Preço indicativo para

Moradia com 2 quartos - Ocupação 2 adultos 
e 2 crianças até 12 anos inclusive,

em regime de Só Alojamento

FERRAGUDO, CARVOEIRO E ARMAÇÃO DE PÊRA

Nota: Devido à situação pandémica, alguns serviços poderão estar indisponíveis ou com restrições.
Estadias minimas:  5 noites de 16/07/2021 a 26/08/2021
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Baía Cristal Beach & Spa    

Carvoeiro
56€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Vista Terra, 

em regime de  Alojamento 
e Pequeno Almoço

O Hotel Baia Cristal Praia & Spa Resort está localizado no topo de uma 
falésia com vista para o Oceano Atlântico, apenas a 300 metros da Praia 
de Vale de Centeanes. O alojamento possui uma piscina interior e ex-
terior, um spa, um ginásio outdoor e um campo de ténis. Os quartos 
do Hotel Baia Cristal disponibilizam comodidades modernas, incluindo 
uma varanda com vista panorâmica para o mar, televisão por satélite e 
por cabo, bem como casa de banho privativa com banheira, chuveiro, 
bidé, secador de cabelo e produtos de higiene pessoal gratuitos. Wi-
-fi grátis em todo o hotel (inclui quartos). O Restaurante Gaivota serve 
uma generosa gastronomia local, enquanto o Bar Albatroz proporciona 
uma atmosfera relaxante e música ao vivo. Os hóspedes podem sabo-
rear cocktails exóticos e snacks enquanto relaxam no espaçoso terraço. 
As massagens de corpo inteiro estão à disposição no spa, que também 
inclui um banho turco. Os hóspedes mais activos também poderão 
desfrutar de um jogo no campo de ténis. Os adeptos do golfe poderão 
encontrar o Campo de Golfe Vale de Milho a 2 km.

Vale d’El Rei Hotel & Villas    

Carvoeiro
41€

Preço indicativo para
Pessoa em Quarto Clássico, ocupação Dupla, 
em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

O Vale d’El Rei está localizado próximo do Carvoeiro e a escassos minutos de carro da famosa Praia da Marinha 
e das fantásticas Grutas de Benagil. É composto por duas áreas distintas, Suite Hotel (Quartos Duplos ou Twins 
e Suites) e Moradias. Todos equipados com Wi-Fi, ar condicionado, TV por Satélite, cofre, secador, facilidades 
de café/chá, mini-bar e varanda. As Moradias com 02 pisos, são compostas por 02 quartos com casa de banho 
privativa, cozinha totalmente equipada e sala de estar/jantar com lareira, terraço com jardim e entrada privada.  
Com 4 hectares de jardins, o  resort dispõe de receção 24h, acesso Wi-Fi gratuito, 03 piscinas (02 para adultos 
e 01 para crianças), bar da piscina (sazonal), Bar Calabash, serviço de quartos , ginásio exterior (equipamento 
hidráulico) e também interior, kids club (sazonal) e parque infantil, circuito pedonal e estacionamento exterior 
privado gratuito. O Restaurante Serenata, oferece um ambiente com classe mas descontraído. O Day Spa 
conta com um serviço de massagens e tratamentos, assim como zona de relaxamento composto por sauna, 
jacuzzi, banho turco e hidromassagem. A equipa da recepção do hotel pode organizar passeios de cavalo, 
passeios de bicicleta de montanha e excursões de pesca. O Vale d’El Rei Hotel possui um serviço sazonal de 
transporte gratuito para o Carvoeiro.

Estadias minimas:  2 noites de 01/07/2021 a 31/08/2021

Rocha Brava Village Resort    

Carvoeiro
78€

Preço indicativo para
Apartamento T1 Vista Jardim, 

Ocupação Tripla, em regime 
de Só Alojamento

Situado sobre a falésia numa extensão de 23 hectares, dos quais 11 são ocupados por jardins e a 3 km do Car-
voeiro. Dispõe de apartamentos e moradias de diversas tipologias, equipados com máquina de lavar a roupa, 
TV satélite e ar-condicionado. Wi-fi grátis nas zonas públicas e nas propriedades alugadas. Facilidades: Bar, 
cafetaria, restaurante, piscinas sendo uma delas aquecida no inverno, ténis, ginásio, centro de beleza, super-
mercado, tabacaria. Crazy golf (mini-golf) com um custo extra a pagarn diretamente na receção. Transporte 
gratuito 3 vezes ao dia para a praia e vila do Carvoeiro.

72€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Vista Terra,
em regime de Meia Pensão 

(sem bebidas incluídas)

92€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Vista Terra,
em regime de Pensão Completa 

(sem bebidas incluídas)

Nota: Devido à situação pandémica, alguns serviços poderão estar indisponíveis ou com restrições.
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Pestana Palm Gardens    

Carvoeiro
58€

Preço indicativo para
Pessoa em Suite Resort Dupla, 

em regime de Só Alojamento

O Pestana Palm Gardens é um resort de quatro estrelas no Carvoeiro, situado numa posição elevada sobre o 
mar. O acesso à praia é a apenas 400 metros do hotel onde encontra escadas para descer até à praia. 
O hotel Pestana Palm Gardens no Carvoeiro é constituido por Resort Suites, Apartamentos Estúdio e Vilas 
Geminadas V1 e V2. As Vilas V2 Premium oferecem vista-mar garantida e terraço privativo. Todas as unidades, 
com excepção das Resort Suites, estão equipadas com cozinhas espaçosas e amplas portas de correr que se 
abrem para os jardins ou pátios. As Resort Suites são do tipo Suite de Hotel e têm uma kitchenette. O resort está 
rodeado de palmeiras e diversas zonas verdes e também dos seguintes serviços: piscina exterior, piscina para 
crianças, restaurante, bar de piscina, court de ténis, ténis de mesa, sala de fitness, sauna e gabinete de estética 
e massagens. O restaurante Sal & Tal serve refeições ligeiras e snacks no Pool Bar junto à piscina até às 18h00, 
podendo ainda tomar bebidas até às 23h00.

Placid Village    

Carvoeiro
97€

Preço indicativo para

Apartamento T1 (1 quarto) - Ocupção Dupla, 

em regime de Alojamento

e Pequeno Almoço 

Placid Village, localizado perto da Praia do Carvoeiro, fica apenas a 45 minutos do Aeroporto de Faro e a poucos 
minutos de praias magníficas e das misteriosas grutas da costa algarvia.Esta acomodação oferece apartamentos 
modernos de 2 e 3 quartos, preparados para receber casais e famílias num oásis de tranquilidade. Os espaço-
sos apartamentos apresentam uma decoração contemporânea, cozinha equipada, área de jantar e de estar e 
televisão por cabo.A cerca de 15 minutos a pé do centro da vila piscatória de Carvoeiro, conhecida pela sua rica 
paisagem, hospitalidade do seu povo, a sua localização perfeita numa costa de rara beleza, águas cristalinas e um 
clima favorável durante todo o ano..

Hello Villas    

Carvoeiro
78€

Preço indicativo para
Apartamento T1 - Ocupação Dupla, 

em regime de Só Alojamento

Hello Villas é um resort no Carvoeiro, a poucos minutos a pé das praias mais próximas. Apenas a 50 minutos 
do Aeroporto de Faro, aqui estão reunidos todos os elementos para os que querem estar no Algarve e sentir 
- se em casa. O recentemente renovado Hello Villas foi projetado para receber famílias, amigos e casais que 
devido à beleza desta área, fazem deste lugar  o seu refúgio. O resort possui villas de um e dois quartos, piscina 
exterior, bar de piscina, parque infantil, bar e área de pequenos almoços

FERRAGUDO, CARVOEIRO E ARMAÇÃO DE PÊRA
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Tivoli Carvoeiro     

Carvoeiro
103€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Superior, 
em regime de Alojamento

e Pequeno Almoço

Bem-vindo ao verdadeiro Algarve, onde o Tivoli Carvoeiro Algarve Resort leva a nossa filosofia Experience 
More a novos níveis. Em Abril de 2017, o Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, com a sua deslumbrante localização 
na falésia de Vale Covo, com vista para o oceano Atlântico, reabriu totalmente remodelado, como um espeta-
cular hotel e resort de cinco estrelas de luxo.
Com 248 novos quartos e suites, incluindo os novos Quartos Familiares; uma grande variedade de restaurantes 
com excelentes opções. O Tivoli Carvoeiro Algarve Resort oferece quartos de hotel de luxo espaçosos e con-
fortáveis que irão superar as expectativas de todos os hóspedes, incluindo os mais exigentes. Os Family Rooms 
foram criados para atender as necessidades das famílias em férias, permitindo que famílias de até 4 pessoas 
possam partilhar um quarto maior, com o máximo conforto e conveniência.
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Vila Alba Eco-Resort     

Carvoeiro
75€

Preço indicativo para
Pessoa em Quarto Duplo, em regime 

de Alojamento e Pequeno Almoço

O Vila Alba Eco-Resort é um hotel de charme na falésia Algarvia, dotado de uma localização privilegiada sobre 
a praia de Albandeira, próximo da Vila do Carvoeiro, é o local ideal para passar Férias no Algarve. O resort, é 
um refúgio idílico caracterizado pelo seu ambiente simultaneamente exclusivo e acolhedor , onde requinte e 
qualidade caracterizam um serviço multifacetado de excelência. 
O Vila Alba tem um restaurante panorâmico com vista sobre o mar, 1 bar, 1 catedral dos vinhos onde é possível 
realizar jantares privados ou experiência de vinhos, 1 piscina interior aquecida e 2 piscinas exteriores (sendo 
uma delas “infinity pool” de água salgada). O Spa é composto por saunas, banhos turco, duche sensa[1]ções, 
ginásio, banheira de hidromassagem e uma sala de relaxamento com camas de água aquecida. As crianças 
são importantes para nós e por isso temos uma piscina exterior para crianças e o Clube Albito com animação 
durante as férias escolares. Nos arredores poderá fazer várias atividades como trekking, ciclismo, vinícolas, 
passeios a cavalo, mergulho, windsurf, etc.

Vale d’Oliveiras Quinta Resort & Spa     

Carvoeiro
57€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo /Twin Standard Vista 

Jardim, em regime de Alojamento e 
Pequeno Almoço

O Vale d´Oliveiras é um elegante resort a poucos minutos de algumas das melhores praias e campos de golfe 
do Algarve! As tipologias de alojamento disponíveis adequam-se a qualquer tipo de viajante. O pequeno bou-
tique hotel com 22 quartos é a escolha ideal para casais, enquanto que, as 80 moradias da tipologia V1 e V2 
com cozinha totalmente equipada e ampla sala de estar, são perfeitas para famílias com crianças. O Kids Club 
está aberto durante as férias de Páscoa e Verão (acesso gratuito). Dispõe ainda de um restaurante de cozinha 
internacional, Pool Bar, Olive Bar, Health Club com piscina interior aquecida, sauna, Jacuzzi e ginásio, 2 pisci-
nas exteriores (gratuito) e um dos melhores  Spa’s da região.

Monte Santo Resort     

Carvoeiro
125€

Preço indicativo para
T1 Suite - Ocupação Dupla,

em regime de Só Alojamento

Considerado o resort mais romântico da Europa, o Monte Santo Resort é ideal para umas férias a dois ou em 
família. Situado no Carvoeiro, numa costa de rara beleza, e a poucos minutos de magníficas praias de águas 
quentes e cristalinas, o resort de cinco estrelas é um verdadeiro oásis de luxo, especialmente concebido para 
desfrutar de maravilhosos dias de descanso num cenário idílico. Com oito hectares de jardins e lagos, o Monte 
Santo Resort tem acomodações amplas e confortáveis, distribuídas por suites e moradias duplex gemina-
das - até três quartos -, e ainda uma varanda ou terraço com vista privilegiada para o jardim ou piscina. Uma 
experiência única que se prolonga na excelência da gastronomia portuguesa, reinventada pelo chef Miguel 
Lourenço, no Restaurante Aroma, ou no Alma Spa by Thalgo que oferece uma enorme variedade de massa-
gens e tratamentos in door ou ao ar livre. Uma viagem pelos cinco sentidos, onde cada detalhe foi pensado ao 
pormenor para que se sinta em casa e possa viver momentos inesquecíveis.

Estadias minimas: 2 noites de 10/04 a 12/04

Estadias minimas: 2 noites de28/05/2021 a 10/06/021 + 19/09/2021 a 02/10/2021; 3 noites de 11/06/2021 a 08/07/2021 + 29/08/2021 a 18/09/2021 
e 5 noites de 09/07/2021 a 28/08/2021

FERRAGUDO, CARVOEIRO E ARMAÇÃO DE PÊRA
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Pestana Viking Beach & Spa Resort    

Alporchinhos
32€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Vista Terra,

em regime de Alojamento e Pequeno Almoço
O Pestana Viking é um hotel 4 estrelas em Porches / Armação de Pêra, no Algarve, situado sobre a falésia, a 2 mi-
nutos a pé da praia de Senhora da Rocha. É uma das zonas mais concorridas no Algarve e a sua vida local animada 
durante todo o ano. O hotel está rodeado pelo mar em três lados e por amplos jardins com palmeiras e relvados 
que lhe dão acesso à praia. A piscina exterior de água salgada está rodeada por exóticos jardins que irão contribuir 
para tornar as suas férias inesquecíveis. O hotel dispõe também de uma zona de bem-estar com uma piscina 
interior aquecida, jacuzzi, banho turco e ginásio, onde poderá relaxar e marcar o seu tratamento Magic Spa. Para 
as suas refeições e cocktails o Pestana Viking tem disponível um restaurantes e dois bar. Os quartos têm vista 
para o mar ou para os fantásticos jardins, estando todos equipados com internet wi-fi e com varanda privativa.

Estadias minimas:  3 noites de 17/07/2021 a 27/08/2021

Aldeamento Quinta das Figueirinhas    

Alporchinhos

Aldeamento Quintinha Village    

Alporchinhos

34€
Preço indicativo para

Apartamento T1 - Ocupação Dupla, em regime de Só Alojamento

44€
Preço indicativo para

Apartamento T2 Duplex - máx.6 pessoas em regime de Só Alojamento

Os Aldeamentos Turísticos Quinta das Figueirinhas e Quintinha Village complementam-se um ao outro com aparta-
mentos T1 e Villas dúplex respectivamente. Situam-se em pleno centro da costa Algarvia, a 800 metros da praia e a 2 Km 
do centro turístico de Armação de Pêra. As duas unidades hoteleiras são muito tranquilas e amigáveis, especialmente 
para as famílias, com animação para crianças e adultos. Apartamentos modernos e bem equipados com capacidades 
até 4 e 6 pessoas, telefone, TV satélite, ar condicionado nos quartos e casa de banho completa, máquina de lavar rou-
pa e louça nas Villas dúplex e wi-fi grátis nas áreas comuns e em todos os quartos. À sua disposição estão duas piscinas 
para adultos e crianças, parque infantil, jardins relvados, voleibol e futebol na relva, parque de estacionamento gratuito, 
cafetaria, snack-bar, restaurante com esplanada, transporte gratuito para a praia e cidade e muitas outras facilidades.

Os Aldeamentos Turísticos Quinta das Figueirinhas e Quintinha Village complementam-se um ao outro com aparta-
mentos T1 e Villas dúplex respectivamente. Situam-se em pleno centro da costa Algarvia, a 800 metros da praia e a 2 Km 
do centro turístico de Armação de Pêra. As duas unidades hoteleiras são muito tranquilas e amigáveis, especialmente 
para as famílias, com animação para crianças e adultos. Apartamentos modernos e bem equipados com capacidades 
até 4 e 6 pessoas, telefone, TV satélite, ar condicionado nos quartos e casa de banho completa, máquina de lavar rou-
pa e louça nas Villas dúplex e wi-fi grátis nas áreas comuns e em todos os quartos. À sua disposição estão duas piscinas 
para adultos e crianças, parque infantil, jardins relvados, voleibol e futebol na relva, parque de estacionamento gratuito, 
cafetaria, snack-bar, restaurante com esplanada, transporte gratuito para a praia e cidade e muitas outras facilidades.

Estadia minima:  2 Noites: Maio / Outubro a Abril; 3 Noites: Junho a Setembro

Estadia minima:   2 Noites: Maio / Outubro a Abril; 3 Noites: Junho a Setembro

Vilalara Thalassa Resort     

Armação de Pêra
157€

Preço indicativo para
Pessoa em Junior Suite Vista Jardim - Ocupação Dupla,

em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

O Vilalara Thalassa Resort, de cinco estrelas, é um espaço exclusivo, dedicado ao bem-estar e aos sentidos, 
com jardins e acesso directo a uma praia de areia dourada que lhe conferem uma paisagem única. Situado em 
Porches, no Algarve, é composto por 111 suites e 16 apartamentos. O Resort tem 4 piscinas exteriores de água 
do mar (uma das quais aquecida sazonalmente) e 1 piscina de água doce.  O Vilalara  Thalassa Resort oferece 
variadíssimas actividades tais como ténis, padel, mergulho, visitas de barco às grutas e provas de vinhos (activi-
dades pagas). Inserido no resort, o Vilalara Longevity Thalassa & Medical Spa é um wellness center de 2.600m2 
com uma fusão única de Thalassa, Spa e soluções avançadas de Wellness e Anti-ageing, e programas Detox, 
Emagrecimento, Fitness e Rejuvenescimento.

Vila Galé Náutico     

Armação de Pêra
96€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Standard, em regime de Tudo Incluído

O hotel Vila Galé Náutico é o local ideal para passar férias em regime de tudo incluído no Verão. Este hotel em 
Armação de Pêra, muito próximo do centro da vila e a poucos metros da praia, convida a uns dias plenos de 
divertimento, mergulhos e boa gastronomia algarvia. Com a sua decoração ao estilo navy e alusiva aos des-
portos náuticos. Entre os 233 quartos do hotel Vila Galé Náutico, muitos estão preparados para famílias com 
crianças. Depois de chegar, só terá de preocupar-se em descansar e aproveitar as piscinas exteriores, o parque 
infantil e o clube para os mais pequenos, o campo polidesportivo ou o clube de saúde com piscina interior 
aquecida, jacuzzi, ginásio e sala de massagens. Além de wi-fi gratuito, o hotel Vila Galé Náutico tem ainda um 
bar e dois restaurantes. Aqui, não resista às noites temáticas ou à animação de verão, pensada para todas as 
idades. Há espetáculos temáticos, experiências gastronómicas e até aulas de ginástica.

Holiday Inn Algarve    

Armação de Pêra
64€

Preço indicativo para
Pessoa em Twin / Duplo Promenade,

em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

Com uma posição frente mar privilegiada na praia de Armação de Pêra, o Holiday Inn Algarve oferece uma 
atmosfera acolhedora e uma cozinha tradicional combinada com qualidade e conforto.Os 186 quartos têm 
televisão por satélite, facilidades de chá e café, telefone direto, cofre, secador de cabelo e ar condicionado / 
aquecimento. As instalações do Hotel incluem o Restaurante «Pôr do Sol» com cozinha internacional, o «Raj» 
Restaurante Indiano, o Restaurante na Praia «Palm Beach», Bar «Boa Vista» com música ao vivo duas vezes por 
semana, ginásio, cabeleireiro, salão de beleza e tratamentos, boutique, piscina exterior aquecida nos meses 
frios, estacionamento gratuito e acesso à Internet Wi-Fi gratuito em todo o hotel.
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Salgados Palace     

Herdade dos Salgados
89€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Standard Nau, em regime  

de Alojamento e Pequeno Almoço  
(01/04 - 13/05 + 01/10 - 31/10)

Junto da Praia dos Salgados e da Reserva Natural, desfruta de uma vista fantástica 
sobre o campo de golfe e o mar. Dispõe de 228 modernos e confortáveis Quar-
tos e Suites (12 Deluxe e 1 Presidencial) e de ímpares infra-estruturas de lazer que 
incluem 3 piscinas exteriores (1 para crianças), um fantástico Spa - piscina com 
circuito SPA, jacuzzi, sauna, banho turco, duche de contraste e salas de tratamento 
/ massagem - 2 restaurantes (1 à la Carte e 1 Buffet), 4 bares (2 sazonais), estaciona-
mento coberto e  à superfície, wi-fi gratuito em todo o hotel & Kids Club dos 3 aos 
12 anos (sazonal). Fazem parte 
ainda desta unidade, o Palá-
cio de Congressos do Algarve 
com um anfiteatro para 1650 
pessoas e 40 salas de multiu-
sos para a realização de tiodo 
o tipo de eventos. No Resort e 
a poucos metros do Hotel en-
contra - se o Campo de Golfe 
Salgados (18 buracos), àreas de 
Chipp & Putt, Club House e loja 
de golfe, com possibilidade de 
aluguer de equipamento .

190€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo  
Standard Nau, em regime  

de Tudo Incluído  
(14/05 - 30/09) 

Salgados Palm Village     

Herdade dos Salgados
110€

Preço indicativo para
Pessoa em Junior Suite Standard 

Nau - Ocupação Dupla, em 
regime de Tudo Incluído

Situado na Herdade dos Salgados, é perfeito para famílias com crianças. 
Com 10 piscinas, 4 delas  em exclusivo para os mais novos, distribuídas 
pelos amplos jardins, Kids Club para crianças entre os 3 e os 12 anos 
(abertura sazonal) e programa sazonal de entretenimento, durante o dia 
e à noite, para adultos e crianças. Possui 283 unidades de alojamento 
familiar com ar condicionado, secador de cabelo, cofre, telefone e te-
levisão LCD por staélite. Dispõe de 3 restaurantes, 3 bares e 2 apoios de 
piscina, ginásio ao ar livre e parque infantil com mini-golfe. Tudo isto, no 
resort ideal para umas excelentes férias em família.

188€
Preço indicativo para

Pessoa em Suite Standard Nau - 
Ocupação Dupla, em regime de 

Tudo Incluído

Salgados Dunas Suites     

Herdade dos Salgados
104€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Standard Nau, em regime 

de Alojamento e Pequeno Almoço

O Salgados Dunas Suites está feito para proporcinar uma estadia relaxada e rica, seja a dois ou em família. 
Para quem vem com crianças, o Kids Club (sazonal) oferece variadas actividades, desde pinturas, modelagens, 
jogos tradicionais, jogos de palavras, karaoke, atividades ao ar livre, sessão de cinema entre outro; além de seis 
piscinas (duas das quais para os mais pequenos) e extensos jardins com palmeiras e oliveiras. Existe um bar 
com conceito de Sushi e um restaurante no interior com menus temáticos, um restaurante de autor e fusão e 
um bar panorâmico no edifício L14, mesmo em frente. Diversidade e qualidade são substantivos predominan-
tes. E descanso também. Arquitectura moderna e contemporânea. As 105 unidades de alojamento, elegan-
temente redecoradas em Maio de 2019, podem ser adaptadas a todas as necessidades: estadias românticas 
ou em família, de duas a seis pessoas. Todas as unidades estão equipadas com acesso wi-fi grátis, ar condi-
cionado, telefone, secador de cabelo, cofre, televisor LCD com canais satélite, mini-bar e berços (mediante 
pedido). Todos os alojamentos incluem uma extensa varanda com vistas para o resort, para piscinas ou para o 
mar. Acesso directo por um passadiço sobre as dunas para a Praia dos Salgados.  Spa com salas de tratamento, 
jacuzzzi, piscina de hidromassagem, duche de contrastes, banho turco, sauna área de relaxamento. Circuito 
de spa sujeito a um custo (pago directamente no hotel).  

ALBUFEIRA
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Vidamar Resort Hotel Algarve     

Herdade dos Salgados
97€

Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Prestige Vista 

resort, em regime de Meia Pensão

Recebidos pelo som do oceano, assim que entram no VIDAMAR RESORT HOTEL ALGARVE, os clientes sabem 
que chegaram ao local perfeito para desfrutar as suas férias. Com vista para a belíssima praia dos Salgados, para 
o campo de golfe e para a reserva natural, os clientes podem optar pela experiência relaxante MAR combinada 
com a experiência ativa VIDA com várias facilidades para famílias. Os quartos e suites do hotel de 5* são ideais 
para casais e famílias e têm um ambiente moderno e sofisticado. Estão equipados com Smart TV, mini bar, 
ar condicionado, secador de cabelo, chaleira, acesso à internet e disponíveis no regime de meia pensão. O 
VIDA CLUB, com 800 m2, dedicados aos mais novos vão despertar a sua criatividade, divertir e entreter com o 
programa de animação e Spakids, enquanto os pais relaxam e desfrutam de uma área exterior privilegiada com 
mais de 20,000 m2, localizada nas dunas e com acesso direto à praia, do MAR CLUB (área exclusiva a adultos 
com piscina de água salgada aquecida), bem como dos vários restaurantes e bares temáticos disponíveis no 
hotel. A meia-pensão é jantar Buffet servido no Restaurante Ocean Buffet sendo a experiência gastronómica 
no VIDAMAR complementada com o conceito DINE AROUND, que permitirá aos nossos clientes usufruírem 
da meia pensão em 4 restaurantes com temáticas diferentes através de um crédito por pessoa a deduzir ao 
consumo.  Sinta-se mimado e viva o prazer de tempo passado longe do stress do dia-a-dia no nosso Osmos 
Wellness Center. O ócio pode ser uma opção durante as suas férias, mas se rapidamente se “cansar”, tem à sua 
disposição um ginásio, o campo de golfe, passeios românticos ao pôr-do-sol ao longo da praia dos Salgados 
e da reserva natural , um verdadeiro santuário para os apreciadores da natureza e da tranquilidade.

Estadias minimas: 2 noites de 01/06/2021 a 10/07/2021 + 12/09/2021 - 30/09/2021; 3 noites de 11/07/201 a 16/07/2021 + 29/08/2021 a 11/09/2021 
e de 5 noites de 17/07/2021 a 28/08/2021
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São Rafael Atlântico     

São Rafael - Albufeira
92€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo

Standard NAU, 
em regime de Alojamento

e Pequeno Almoço

O São Rafael desfruta de uma localização priviligiada, a dois passos de uma 
das melhores praias do Sul de Portugal  (com acesso direto à praia) e a pou-
cos minutos do centro de Albufeira. Distingue - se pela arquitectura contem-
porânea. De características minimalistas e pelos tons quentes e acolhedores 
da sua decoração. Os 142 quartos e 7 suites são exemplo desta ambiência, 
oferecendo amplas varandas onde poderá desfrutar dos jardins de inspiração 
Mediterrânica e da vista sobre o oceano. Conta com um Spa de 1800m2, 
com luz natural indireta, 2 piscinas interiores aquecidas e 9 salas de trata-
mento. Ginásio, 3 piscinas exteriores rodeadas de uma atmosfera tropical, 
sendo uma das piscinas para crianças. 2 restaurantes de sabores mediterrâ-
neos e internacionais e um novo Raw Food Bar  (conceito sushi), para des-
frutar descontraidamente uma refeição, no Lobby do Hotel. Acesso gratuito 
à internet. Serviço de shuttle para o centro de Albufeira.

São Rafael Suites     

São Rafael - Albufeira
148€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Standard Nau,

em regime de Tudo Incluído

As Suites de luxo, os Quartos Duplos e os Quartos Familiares resumem a elegância, qualidade e design de 
todo o hotel.  As Suites do São Rafael oferecem serenidade e conforto. Todos os 105 quartos, sejam Duplo, 
Familiares ou Suites estão equipados com tudo o que pode fazer falta a uma estadia sem preocupações de 
nenhum tipo. Televisão LCD com canais satélite na sala e quarto, ar condicionado, cofre, telefone, secador de 
cabelo, espelho de aumentar e minibar. O elegante, mas ao mesmo tempo discreto mobiliário em madeira 
de sucupira desenha - se em linhas minimalistas e funcionais, sem querer roubar protagonismo aos restantes 
elementos, sobretudo os elementos vitias com o ar e a luz - que aqui se oferecem sem restrições. Disponibi-
liza 2 bares e 3 restaurantes (1 sazonal). As instalações incluem o “Relax Center” para tratamentos de estética 
e massagens com piscina interior aquecida, sauna, banho turco e sala de relaxamento; 3 piscinas exteriores 
(1 crianças); campo de ténis; campo de golfe nas proximidades do hotel; campo de jogos relvado; Kid’s Club 
para crianças dos 3 anos 12 anos com variedade de atividades sazonais; acesso gratuito à internet na zona da 
recepção; parque de estacionamento. Serviço de shuttle para a Praia de São Rafael e para o centro de Albufeira.

123€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo 
Standard Nau,

em regime de Meia Pensão 
(bebidas não incluídas)

ALBUFEIRA
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São Rafael - Villas, 
Apartments & Guesthouse
Alojamento Local
São Rafael - Albufeira

88€
Preço indicativo para

Guesthouse - 
Ocupação Dupla

em regime de Alojamento
e Pequeno Almoço 

São Rafael - Villa, Apartamentos & Guesthouse está situado na agradável zona de São Rafael, a Oeste de 
Albufeira, e a poucos minutos a pé de uma das mais belas praias do Algarve, a Praia de São Rafael. Reúne di-
ferentes tipologias de Alojamento compostas por Moradias, Apartamentos e Quartos na Guesthouse que vão 
ao encontro dos desejos dos nossos clientes, quer sejam famílias ou casais. Moradias geminadas com piscina 
privada com a possibilidade de ser aquecida ou piscina partilhada, 2 andares e disponibilizando 2 e 3 quartos.  
Todas as moradias têm terraço com vista mar, ar condicionado, acesso à internet Wi-Fi, uma televisão com 
ecrã plano full HD na sala, espaço comum amplo com área de estar e área de refeições, kitchenette comple-
tamente equipada e lugar de estacionamento na garagem comum.  Os Apartamentos dispõem de ar condi-
cionado, acesso à internet Wi-Fi e uma televisão com ecrã full HD na sala. Os hóspedes têm ainda acesso a 
uma piscina comum, podendo sempre utilizar a da GuestHouse. Quartos Duplos em regime de Alojamento e 
Pequeno-Almoço, alguns com vista mar, situados na São Rafael GuestHouse, todos equipados com mini-bar, 
cofre, ar condicionado e acesso à internet via Wi-Fi. Os hóspedes têm acesso a uma piscina exterior, sala de es-
tar comum com lareira e ainda um bar onde temos ao dispor um Menu de Bebidas e de Snacks. Os hóspedes 
em regime de self-catering podem ainda adquirir o pequeno-almoço e usufruir do mesmo na GuestHouse. 
Poderá ainda usufruir de paisagens magníficas na relaxante zona de São Rafael e numa curta caminhada ir até 
à Praia de São Rafael desfrutar de uma bela refeição no nosso Restaurante da Praia de São Rafael. Zona de fácil 
acesso, a cerca de 10 minutos de carro do centro animado de Albufeira, a cerca de 10 minutos de carro da Via 
do Infante (A22) e a cerca de 40 minutos do Aeroporto Internacional de Faro.

Estadias minimas: 2 noites de 01/06 - 22/06 + 15/09 - 30/09; 3 noites de 23/06 - 13/07 + 25/08 - 14/09; 4 noites de 14/07 - 24/08
Estadias minimas:  2 noites: de 22/05/2021 a 23/07/2021 + 12/09/2021 - 30/09/2021; 3 noites de 24/7/2021 a 04/08/2021 e 5 noites de 05/08/2021 
a 11/09/2021

Salgados Beach Villas 
Alojamento Local
Albufeira

Situadas na Praia dos Salgados, junto à Lagoa, as moradias, cada uma com a sua piscina privada, dispõem de 
2, 3 e 4 quartos e são espaçosas e ideais para férias em família ou em grupo. A cozinha totalmente equipada 
permite-lhe preparar comodamente as suas refeições e o deck permite que as desfrute Al Fresco. Com gara-
gem privada, acesso à Internet Wi-Fi e fácil acesso à praia e campo de Golfe dos Salgados, as moradias são a 
melhor opção para quem pretende férias tranquilas com um localização privilegiada. Pode ainda aproveitar a 
parceria com o Vidamar Resort Hotel Algarve e experimentar os vários restaurantes disponíveis a apenas um 
passo da moradias assim como as outras facilidade dos resort.

188€
Preço indicativo para

Vila V2 - Ocupação Quádrupla (2 quartos),
em regime de Só Alojamento

Estadias mínimas para ambas as tipologias: 2 noites de 01/06/2021 a 18/06/2021 + 12/09/2021 a 30/09/2021; 3 noites de 19/06/2021 a 09/07/2021 
+ 29/08/2021 a 11/09/2021 e 5 noites de 10/07/2021 a 28/08/2021

ALBUFEIRA

103€
Preço indicativo para

Apartamento T1
Ocupação Dupla, 

em regime de
Só Alojamento
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3HB Falésia Garden - Alojamento Local
Albufeira

O Falésia Beach Resort está localizado sobre a idílica praia da Falésia a apenas alguns minutos da cosmopolita 
cidade de Albufeira no Algarve e a poucos metros dos restaurantes, bares e lojas da pitoresca povoação de 
Olhos d’Agua. Recomendado para famílias ou casais, este Resort em Olhos d’Água, Albufeira, é ideal para quem 
procura um excelente serviço numa localização espetacular. O complexo é composto por 240 apartamentos 
T1 com kitchenette, quarto, sala e casa de banho tendo ao seu dispor um completo conjunto de serviços e 
facilidades dos quais destacamos um bar de apoio à piscina e o bar Falésia com vista panorâmica interior, par-
que infantil, sala de jogos, zona de massagens e animação noturna diária durante a época alta. No restaurante 
Buffet poderá desfrutar de uma fantástica vista sobre o Oceano Atlântico enquanto saboreia diferentes opções 
de cozinha Mediterrânea e Internacional. Na zona da piscina poderá relaxar numa confortável espreguiçadeira 
sem deixar de aproveitar as maravilhosas vistas sobre a praia da Falésia. O complexo Falésia Beach Resort divi-
de-se em duas unidades - Falésia Mar e Falésia Garden. 

121€
Preço indicativo para

Apartamento T1 Standard  
Ocupação Dupla, em regime de 
Alojamento e Pequeno Almoço

151€
Preço indicativo para

Apartamento T1 Standard 
Ocupação Dupla, em regime de 

Meia Pensão (sem bebidas incluídas)

3HB Falésia Mar   

Albufeira

Falésia Garden

Falésia Garden

Falésia Mar Falésia Mar

117€
Preço indicativo para

Apartamento T1 Standard 
Ocupação Dupla, em regime de 
Alojamento e Pequeno Almoço

148€
Preço indicativo para

Apartamento T1 Standard
Ocupação Dupla, em regime de 

Meia Pensão (sem bebidas incluídas)

ALBUFEIRA
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Grand Muthu Oura View 
Beach Club     

Albufeira

Muthu Clube
Praia da Oura     

Albufeira

42€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Standard, 
em regime de Só 

Alojamento

88€
Preço indicativo para

Estúdio T0 Standard Terrace 
Ocupação Dupla, em 

regime de Alojamento
e Pequeno Almoço

O  Grand Muthu Oura View Beach Club está em uma posição de privilégio, junto ao Oceano Atlântico.  Loca-
lizado ao lado do mar, os hóspedes podem desfrutar da praia de dia e à noite podem visitar a rua Oura, onde 
encontrarão discotecas e bares para todos os gostos. O Grand Muthu Oura View Beach Club tem um total de 
184 apartamentos, com 34 estúdios, 122 apartamentos com um quarto, 26 apartamentos com dois quartos e 
2 Grand Vip Suites totalmente equipados. TV por satélite; micro-ondas; máquina de loiça; telefone; ar condi-
cionado; frigorífico; chuveiro; cofre (pagamento); cozinha; máquina de café; secador de cabelo e wi-fi (grátis). 
Esplêndido centro de lazer coberto com uma grande piscina interior aquecida de 20x10m, ginásio com vista 
panorâmica, banho turco e sauna. O restaurante Aqua está numa posição elevada com vista para o mar. O Sky 
Bar contemporâneo, branco, acentuado com salpicos de turquesa e marinha é um lugar fantástico para uma 
excelente noite.

Para muitos clientes, o Muthu Clube Praia da Oura tornou-se um lar, com muitos a voltar com regularidade 
para desfrutar o excelente ambiente social e algumas das melhores vistas do mar no Algarve. O Clube Praia da 
Oura tem uma localização em frente à praia pela Praia da Oura. A vibrante cidade de Albufeira fica a poucos 
passos de distância. O Clube Praia da Oura tem um total de 535 quartos, com 272 estúdios, 227 apartamentos 
de um quarto e 36 apartamentos de dois quartos totalmente equipados com kitchenette e sala de estar / jantar, 
varanda / terraço mobilado; TV satélite, frigorífico, forno e micro-ondas; chuveiro, secador de cabelo; telefone 
e wi-fi. O Restaurante JAC’s serve o pequeno almoço, tanto em estilo buffet inglês como continental, para 
prepará-lo para o dia. Para o almoço, ode escolher entre refeições leves, saladas saudáveis ou um lanche. O 
Barrel Pool Bar é o lugar perfeito para se encontrar com amigos e familiares e desfrutar de um “café latte” ou 
uma cerveja, no glorioso sol do Algarve enquanto aproveita a  música ao vivo.

36€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Standard, 
em regime de Só 

Alojamento
(tarifa não reembolsável)

80€
Preço indicativo para

Estúdio T0 Standard Terrace
Ocupação Dupla, em regime de 
Alojamento e Pequeno Almoço

(tarifa não reembolsável)

ALBUFEIRA
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Baía Grande    

Albufeira
53€

Preço indicativo para
Pessoa em Twin Deluxe Vista Terra, 

em regime de Alojamento e 
Pequeno Almoço

Situado em Sesmarias, a 3 km do centro de Albufeira, o Hotel Baía Grande é um hotel de 4 estrelas com vista 
para o Oceano Atlântico, a cerca de 800 metros da praia. O alojamento possui uma piscina interior, uma pis-
cina exterior jacuzzi, sauna, banho turco e ginásio. Os quartos do Hotel Baia Grande, decorados com cores 
neutras, apresentam varandas, ar condicionado, uma televisão de ecrã plano com canais por satélite e por 
cabo e um mini-bar. Algumas acomodações disponibilizam vistas panorâmicas. De manhã é servido um buffet 
de pequeno-almoço no restaurante com vista para a piscina. O Hotel Baia Grande possui um restaurante e um 
piano bar e durante o Verão, os hóspedes poderão desfrutar de música música ao vivo e folclore tradicional 
algarvio e de barbecue junto da piscina. Wi-Fi grátis em todo o hotel, serviço de aluguer de bicicletas e de 
informações sobre as atrações locais.

Estadias minimas: 2 noites de 01/06/2021 a 30/06/2021 + 01/09/2021 a 30/09/2021; 3 noites de 01/07/2021 a 31/07/2021 e 5 noites de 01/08/2021 
a 31/08/2021

Clube Albufeira Garden Village    

Albufeira
59€

Preço indicativo para
Apartamento T1 Standard - Ocupação Dupla,

em regime de Só Alojamento

O Clube Albufeira é um elegante empreendimento localizado a menos de 2 km da Praia dos Pescadores, 
em Albufeira. Dispõe de 4 piscinas exteriores e de um bar junto à piscina, rodeado de elegantes jardins, num 
ambiente cuidado e cativante.
Apartamentos de estilo tradicional com varandas ou terraços , televisões por cabo, cozinha com microondas, 
maquina de café, torradeira, fogão e frigorifico, ar condicionado (somente nos apartamento Superiores). Os 
Restaurantes O Pavilhão e Casa Azul servem cozinha local e internacional enquanto nos bares A Pergola e 
A Cascata estão disponíveis snacks ligeiros e bebidas. As actividades de lazer disponíveis nas proximidades 
incluem mergulho, esqui aquático e wind-surf. Os hóspedes podem alugar bicicletas para explorar a área 
local. Existe uma piscina para crianças separada e uma área infantil. Acesso á internet wi-fi nas zonas publicas 
(gratuito), minigolf (pago), serviço de receção 24 horas, transporte gratuito para Albufeira 2 vezes ao dia (exceto 
feriados e fim de semana), e estacionamento gratuito.

ALBUFEIRA
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Eden Resort     

Albufeira
123€

Preço indicativo para
Apartamento T1

Ocupação Dupla, 
em regime de Só

Alojamento

O Eden Resort é um resort desenhado para respeitar a arquitetura algarvia tradicional, onde predominam os 
terraços amplos e as varandas. Os espaços verdes, a vida ao ar livre e os longos e luminosos dias no Algarve 
são uma prioridade. Por isso mesmo, a densidade de construção na propriedade é reduzida. No Eden Resort, 
trabalha – se diariamente para que os seus momentos – sejam em família ou com amigos – se transformem 
em memórias inesquecíveis. Em regime de Tudo Incluído, com 130 apartamentos e 62 Villas: 65 Apartamentos 
T1; 65 Apartamentos T2; 49 Villas com 2 quartos; 10 Villas com 3 quartos; 3 Adam & Eve Villas com 4 quartos 
e piscina privativa. O Resort oferece ainda duas piscinas, um AquaFun Park e outras diversões, para além de 
uma oferta diversificada de F&B (food & beverage). Apesar de localizados em Albufeira, numa das zonas mais 
turísticas e animadas do Algarve e apenas a cinco minutos das melhores praias da região, o Éden Resort tem 
uma configuração fechada, para que possa usufruir das suas férias com toda a tranquilidade e segurança. 
Localizado a 1,5 km de Albufeira, a 8 km dos campos de golfe dos Salgados e Balaia e a 35 km do Aeroporto 
de Faro. A nível de espaços e serviços ao dispor do cliente,  possui 11 hectares de áreas verdes e de lazer; Res-
taurante Pecadillo; Pool Bar; Kioske & Temptation Steak House & Pasta; Summer bar; Adam & Eve Spa (piscina 
interior, sauna, banho turco, salas de tratamentos; 1 AquaFun Park; 1 Piscina exterior familiar; 1 Piscina exterior 
exclusiva para adultos; Campo de ténis/futebol; Minimercado; Receção 24 horas; CCTV e Segurança noturna; 
Wi-Fi gratuito e Transporte gratuito para o centro da cidade. O Resort oferece também ao seus clientes alguns 
programas de experiências como: Programa semanal de animação (Abril a Outubro); Kids Club (Abril a Outu-
bro); Transfer para a praia; Golfe e Parques aquáticos. Alguns serviços estão sujeitos a pagamento adicional.

ALBUFEIRA

111€
Preço indicativo para

Apartamento T1 - Ocupação 
Dupla, em regime de Só 

Alojamento
(Tarifa Não Reembolsável)
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Estadias minimas: 3 noites de 22/06 a 03/07 + 14/07 a 15/07 + 21/07 a 04/08 + 07/08 - 19/08 + 28/08 a 31/08

3HB Golden Beach    

Praia da Oura
89€

Preço indicativo para
Apartamento T1 Standard

(Ocupação base de 2 adultos + 2 crianças),
em regime de Só Alojamento 

Totalmente renovado e situado em plena Praia da Oura (Albufeira), este empreendimento turístico dispõe de 
54 apartamentos completamente renovados e equipados com todas as facilidades necessárias para umas fé-
rias inigualáveis junto a uma das mais belas praias da região algarvia. Encontra-se a uma curta distância da me-
lhor área de animação noturna, restaurantes, lojas e bares. Na área central do empreendimento poderá relaxar 
na piscina, e desfrutar de um agradável espaço onde terá ao seu dispor espreguiçadeiras, chapéus-de-sol e um 
bar de apoio. Dispõe também de uma piscina para crianças e parque infantil. A localização aliada ao estilo mo-
derno e confortável dos apartamentos, tornam o Golden Beach um destino desejável para famílias e/ou casais.

Aqua Pedra dos Bicos Design Beach Hotel    

Albufeira
46€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo / Twin Clássico, 

em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

Inaugurado em 2008 e remodelado em 2017, esta unidade de 4 estrelas, oferece um total de 140 quartos e 2 
Suites. Com uma localização privilegiada, o Aqua Pedra dos Bicos está situado a 500 metros da mais famosa 
zona de animação noturna de Albufeira, e a um passeio de distância de supermercados, restaurantes e postos 
de informações turísticas. Com uma vista paradisíaca sobre o oceano Atlântico, é ideal para umas férias tran-
quilas ou para uma escapadinha a dois. Todos os quartos apresentam uma decoração moderna e disponibili-
zam televisão por satélite, minibar, cofre e casa de banho privativa equipada com secador de cabelo e  varanda 
privativa. Dispõe de acesso Wi-Fi gratuito e serviço de quartos. No restaurante Serenata, os hóspedes poderão 
desfrutar de especialidades da gastronomia algarvia, bem como de alguns pratos clássicos da tradição culi-
nária mediterrânica. Providencia ainda uma piscina exterior e acesso direto à praia (400 metros). Os hóspedes 
podem relaxar com bebidas e refeições ligeiras no Pool Bar do hotel (sazonal). O Roof Top oferece uma vista 
priviligiada sobre o pinhal e o mar. No D’Wellness Health & Beauty, um espaço marcado pelo ambiente calmo, 
elegante e com vista para o Oceano, oferece serviço de massagens, tratamentos faciais/corporais e cuidados 
de beleza. Conceito de Adults Friendly. 

Velamar Boutique Hotel    

Albufeira
32€

Preço indicativo para
Pessoa em Twin Clássico, 

em regime de Alojamento e 
Pequeno Almoço 

Completamente renovado e com uma decoração moderna, o Velamar Boutique Hotel está localizado entre 
a vila de Olhos D’Água e a Praia de Santa Eulália, na região de Albufeira.  A menos de  05 minutos de carro da 
Praia Maria Luísa ou da Praia Santa Eulália. O centro de Albufeira encontra-se a 10 minutos de carro.  Oferece 
um total de 75 unidades elegantemente decoradas que incluem televisão por satélite, minibar, facilidades de 
café/chá cofre, ar condicionado e casa de banho privativa equipada com secador de cabelo. O hotel  dispõe 
de receção 24h, acesso Wi-Fi gratuito, uma piscina exterior (adultos e crianças), sala de reuniões e lounge 
bar. É servido um pequeno-almoço na moderna sala de pequenos-almoços, com vistas panorâmicas para o 
Oceano Atlântico. Os hóspedes podem relaxar com bebidas e refeições ligeiras no Pool Bar do hotel (sazonal). 
As comodidades do hotel incluem serviço de aluguer de bicicletas e automóveis. O Velamar providencia esta-
cionamento exterior privado e gratuito.

NOTA: Devido à situação pandémica, alguns serviços poderão estar indisponíveis ou com restrições.

NOTA: Idade mínima: 14 anos. Devido à situação pandémica, alguns serviços poderão estar indisponíveis ou com restrições.

ALBUFEIRA
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Grande Real Santa Eulália     

Albufeira
66€

Preço indicativo para
Pessoa em Quarto Clássico 
Vista Resort, em regime de 

Alojamento e Pequeno Almoço

O Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa localizado em Albufeira, em frente à praia de Santa Eulália, é 
o local ideal para viver uma experiência exclusiva em família. Cada quarto, suite ou apartamento inclui ar 
con-dicionado, televisão por satélite e uma varanda.Os hóspedes acomodados nos apartamentos junto ao 
hotel, poderão usufruir de uma kitchenette para preparar as suas próprias refeições. Em alternativa, existem 3 
restau-rantes no local, que propõem uma variedade de opções, desde cozinha portuguesa a gastronomia 
interna-cional (o número de restaurantes e bares abertos depende da época do ano, os mesmos 
restaurantes podem ser  buffet ou à carta mediante ocupação). À noite, é possível relaxar num dos 3 bares 
presentes no local. Além disso, usufruirá de 3 bares de piscina, com bebidas e snacks. O Real Spa Therapy 
engloba 17 salas de trata-mento, Circuito Spa Thalasso, sauna hamman e massagens (com um custo 
adicional),  Ginásio (grátis), entre outras facilidades.. O Realito Kids Club apresenta música, jogos e 
entretenimento para crianças de várias ida-des. Durante o Verão, poderá relaxar na Discoteca Le Club. O 
funcionamento do Spa; Piscina Interior e Ginásio dependerá da evolução da pandemia Covid-19 e restrições 
que sejam impostas pelo Governo português.

ALBUFEIRA
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Real Bellavista  
Hotel & Spa     

Albufeira

39€
Preço indicativo para
Pessoa em Duplo/ 
Twin Clássico, em 

regime de Alojamento 
e Pequeno Almoço

O Real Bellavista Hotel & Spa está localizado convenientemente no centro de Albufeira, mas longe das multi-
dões. Este hotel está localizado a 200 metros do Estádio de Albufeira e disponibiliza um spa com tratamentos 
de beleza e de bem-estar personalizados. Todos os quartos do Real Bellavista Hotel & Spa são confortáveis, 
incluem televisão por satélite e uma casa de banho em mármore. A maioria possui uma varanda privada. O res-
taurante do Real Bellavista, Cozinha do Real, serve pratos tradicionais portugueses e internacionais. O Bar Real 
apresenta entretenimento nocturno e cocktails. O Real Spa Therapy tem uma piscina interior aquecida, um 
jacuzzi e vários tratamentos de spa. Poderá  disfrutar dos seus campos de squash e sessões com treinadores 
pessoais no ginásio. Para os mais pequenos, está disponível um mini-clube com várias actividades educacio-
nais. Usufruirá também de um parque infantil e de menus especiais para crianças. O funcionamento do Spa; 
Piscina Interior e Ginásio dependerá da evolução da pandemia Covid-19 e restrições que sejam impostas pelo 
Governo português.

77€
Preço indicativo para
Pessoa em Duplo/ 
Twin Clássico, em 

regime de Tudo 
Incluído

ALBUFEIRA
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Balaia Golf Village     

Balaia - Albufeira

Este resort está localizado apenas a 500 metros da Praia da Maria Luísa e possui 6 piscinas exteriores e um 
campo de golfe de 9 buracos. O centro de bem-estar do Balaia Golf Village inclui uma banheira de hidro-
massagem, um banho turco e uma piscina interior aquecida. Podem ser providenciados tratamentos de mas-
sagem e sessões de aromaterapia e hidroterapia.Todos os apartamentos incluem uma cozinha totalmente 
equipada, uma mesa de refeições e uma área de estar com sofás. Uma varanda ou um terraço estão disponí-
veis em cada apartamento. Os hóspedes podem alugar 4 campos de ténis da Balaia, ou alugar uma bicicleta 
para explorar a zona de Albufeira. Os hóspedes mais jovens poderão desfrutar das actividades do clube das 
crianças, ou brincar no parque infantil. Em 2016, o Balaia Golf Village ganhou o prêmio “Corendon Hotel of 
the Year 2016” na categoria de melhor hotel para crianças. O restaurante principal serve cozinha internacional 
enquanto o restaurante do clube de golfe e os 2 bares à beira da piscina propõem refeições ligeiras e snacks. 
O Balaia Golf Village disponibiliza também um supermercado no local para que os hóspedes possam preparar 
as suas próprias refeições. 

62€
Preço indicativo para

Apartamento T1 
Standard - Ocupação 

Tripla, em regime  
Só Alojamento

ALBUFEIRA
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PortoBay Falésia     

Olhos d’Água - Albufeira

Com uma localização ímpar em Olhos de Água, perto de Albufeira e Vilamoura, o hotel fica próximo a uma 
zona comercial e tem acesso directo à praia da Falésia.  Os 310 quartos espelham conforto, comodidade e 
uma decoração acolhedora, envolvendo-se com piscinas, verdes abundantes, vistas encantadoras, sol, con-
forto e boa gastronomia. No PortoBay Falésia pode apreciar pequenos-almoços memoráveis na esplanada, 
almoços e snacks à beira da piscina ou sobre os três miradouros e jantares com paladares variados. A piscina 
interior, o jacuzzi e o SPA oferecem um momento de descontração. Partindo dos benefícios da cosmética 
com biotecnologia marinha, da intuição dos nossos terapeutas e do ambiente cuidado que oferecemos, tudo 
o que nos motiva é melhorar o seu bem-estar. Com quatro suites de tratamento, sauna, banho turco e jacuzzi, 
o Blu Spa é o santuário perfeito para desfrutar de momentos de únicos de relaxamento. Em conjunto com os 
miradouros os clientes podem agora aproveitar ainda mais a tranquilidade nas camas de descanso, nos puffs 
enquanto apreciam um refrescante basílico, um dos cocktails PortoBay, um old whisky ou um tinto Herdade 
S. Miguel reserva.

54€
Preço indicativo para

Pessoa em Twin Standard,  
em regime de Alojamento  

e Pequeno Almoço

ALBUFEIRA

Nota: Hotel fechado de 07/01/2022 a 10/02/2022 (inclusive)
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The Patio Suite Hotel     

Albufeira

Este moderno aparthotel está localizado entre jardins com pinheiros, a 10 km do centro da Cidade Velha de 
Albufeira e a 1,2 km da Praia da Falésia, nas Açoteias. Existem centros comerciais, um casino e campos de golfe 
a cerca de 12 km do hotel. O Patio Suite Hotel dispõe de 4 piscinas (2 piscinas para adultos e 2 piscinas para 
crianças), restaurante e bar. Os apartamentos, climatizadas incluem salas de estar e cozinhas equipadas com 
um frigorífico, utensílios de cozinha e talheres, televisão por satélite, um leitor de CD e comodidades para 
preparar café. Os quartos têm varandas privadas. Os hóspedes podem desfrutar do sol no jardim ou junto à 
piscina, que também apresenta áreas para crianças. O pequeno-almoço é servido diariamente, enquanto o 
almoço e o jantar estão disponíveis no restaurante. O aparthotel dispõe de acesso wi-fi e ainda de estaciona-
mento gratuito (sujeito a disponibilidade).  Serviço de shuttle grátis para a praia e centro de Albufeira durante 
a época de verão.

108€
Preço indicativo para

Apartamento T1 
Standard - Ocupação 
Dupla, em regime de 

Tudo Incluído

147€
Preço indicativo para

Apartamento T1 Standard 
- Ocupação Dupla, em 

regime de Meia Pensão
(bebidas não incluídas)

Estadias minimas: 2 noites de 01/07/2021 a 30/09/2021

Victoria Sports
& Beach Hotel
    

Praia da Falésia

O novo Victoria Sport & Beach Hotel está localizado no coração do Algarve, a cerca de 10 minutos de Albufeira 
e Vilamoura. Esta unidade está localizada numa área tranquilia, rodeada de pinhal, apenas a uma curta distância 
da famosa e fabulosa Praia da falésia. A uma pequena distância, poderá encontraruma zona de animação com 
bares, restaurantes e lojas. Esta unidade é ideal para famílias e disponibiliza 121 apartamentos, com 1 e 2 quar-
tos, incluíndo cozinha devidamente equipada, todos com varanda ou terraços. Para entretenimento e lazer, 
o hotel disponibiliza uma piscina para adultos e outra para crianças bem como um jacuzzi exterior, uma pista 
de atletismo (400 mts), campo de futebol, 1 restaurante e 1 bar. Disponível um club de crianças devidamente 
equipado e supervisionado 

88€
Preço indicativo para

Apartamento T1 - Ocupação Tripla 
ou ocupação (2 adultos + 2 crianças 

0/11 anos inclusive), em regime 
de Só Alojamento

160€
Preço indicativo para

Apartamento T1
Ocupação Dupla,

em regime de Tudo Incluído
(disponível de Abril a Outubro)

ALBUFEIRA
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Clube Humbria
Apartamentos Turísticos     

Olhos d’Água

Situado na tradicional aldeia piscatória de Olhos d’Água, este complexo estende - se ao longo de uma rela-
xante área de 20.000m2. Dispõe de 193 apartamentos tipo T1 com WC completo, kitchenette, telefone, tv, ar 
condicionado e varandas com vistas para o jardim e piscina. Recepção 24h, lobby bar, bar, restaurante medi-
terrâneo, clube de crianças, play ground, piscina exterior para adultos e crianças, Mini Aqua Park para crianças, 
animação diurna e noturna, campo multidesportivo e serviço de massagens.

177€
Preço indicativo para

Apartamento T1 Standard - 
Ocupação dupla em  

regime de Tudo Incluído

ALBUFEIRA
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Cheerfulway Balaia Plaza    

Albufeira

O Cheerfulway Balaia Plaza disponibiliza apartamentos espaçosos, rodeados por jardins paisagísticos e com 
vistas panorâmicas para o Oceano Atlântico, a 5 minutos a pé da praia. Estes apartamentos auto-suficientes 
localizam - se apenas a 3 km  do centro turístico de Albufeira e dispõem de uma cozinha completa. Todos os 
apartamentos possuem ar condicionado, televisão por satélite e varandas amplas. As comodidades do Cheer-
fulway Balaia Plaza incluem piscina interior e 2 exteriores. O resort dispõe de campo de ténis. A unidade possui 
também um restaurante no local, que serve cozinha portuguesa e internacional.   Poderão também desfrutar 
das grandes praias ou do famoso Campo de Golfe e Clube de Campo Pine Cliffs, situado nas proximidades, 
assim como dos serviços de Spa e massagens “Garden Spa & Natural”, para tratamentos e terapias relaxantes.

40€
Preço indicativo para

Apartamento T1 - Ocupação Dupla  
em regime de Só Alojamento

Califórnia Urban Beach    

Albufeira

Completamente renovado, o Hotel Califórnia localizado na zona histórica de Albufeira e  a 5 minutos a pé da 
Paia dos Pescadores, renasce com um novo conceito. Com uma imagem contemporânea e sofisticada, este 
hotel de quatro estrelas tem tudo o que precisa para passar umas férias de descanso e diversão com amigos. 
A piscina exterior, localizada no sexto piso do hotel, oferece uma vista fabulosa sobre a cidade. No D’ Terrace 
poderá desfrutar de uma variada seleção de refeições, snacks e cocktails ou a qualquer hora através do serviço 
de quartos disponível 24h. Para quem aprecia a gastronomia japonesa, pode deliciar-se com as iguarias do 
Wine & Sushi, localizado no lobby do hotel. Ainda tem disponível o menu de takeaway. O D’Spa é um refú-
gio exclusivo para os sentidos, sendo o primeiro SPA Orgânico e Vegan do País. Mergulhe num relaxamento 
profundo na piscina interior aquecida com circuito de águas termais e banho turco, e desfrute da gama de 
tratamentos pensada especialmente para lhe proporcionar saúde e bem-estar. 
*Maiores de 18 anos

50€
Preço indicativo para

Pessoa em Quarto Duplo S, 
em regime de Só Alojamento

NOTA: Idade mínima - 18 anos. Devido à situação pandémica, alguns serviços poderão estar indisponíveis ou com restrições.

ALBUFEIRA
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Estadias minimas:  3 noites 17/07/2021 a 28/08/2021

Luna Clube Oceano
Hotel Apartamento    

Albufeira

Localizado numa zona tranquila e privilegiada, o Luna Clube Oceano está situado a cerca de 150 metros da 
Praia dos Alemães, em Albufeira, a mais natural da frente urbana da cidade, distinguida com os galardões de 
Bandeira Azul, Praia “Qualidade de Ouro” e Praia Acessível. A poucos minutos, encontra o centro turístico, co-
nhecido pela sua famosa diversão noturna e uma vasta oferta de restaurantes, bares, e espaços comerciais. O 
Luna Clube Oceano é composto por diferentes tipos de apartamentos de assinatura moderna, onde o espaço, 
o conforto e a elegância estão bem presentes. Todos têm vista piscina e estão totalmente equipados para que 
se sinta em casa. Conte com Wi-Fi gratuito em todas as áreas e uma esplanada exterior muito acolhedora que 
marca a diferença. Imperdível a zona de Solário com dois Jacuzzis e um Ginásio totalmente equipado. Esta é 
uma excelente opção para umas férias descontraídas e revigorantes.

100€
Preço indicativo para

Apartamento T0 - 
Ocupação Dupla, em  

regime de Só Alojamento

Estadias minimas:  3 noites de 17/06/2021 a 28/08/2021

Luna Hotel da Oura    

Albufeira

Localizado numa das zonas mais cosmopolitas de Albufeira, a escassos metros do Luna Hotel da Oura poderá 
encontrar uma elevada diversidade de restaurantes típicos e de cozinha internacional, bares com a melhor 
animação noturna do Algarve e uma vasta zona comercial. A Praia da Oura, a Praia dos Alemães e o Centro 
de Albufeira encontram-se a apenas alguns minutos de distância. O Hotel coloca à disposição transporte 
gratuito para a Praia dos Pescadores, duas vezes por dia, de 2ª a 6ª feira. Com Lobby-Bar, Restaurante, Sala de 
TV e um Wellness Club totalmente equipado com Ginásio, Squash, Jacuzzi, Massagens, Piscina aquecida (de 
outubro a abril), Piscina Exterior e Cabeleireiro, não será difícil descontrair e desfrutar das suas férias. No Bakus 
Bar, encontra o espaço ideal para bons momentos de convívio e animação. Para os mais novos, existe uma 
Sala de Atividades com uma vasta diversidade de jogos e brinquedos. O Luna Hotel da Oura dispõe de Wi-Fi 
gratuito em todo o Hotel. Os diversos tipos de apartamentos, confortavelmente mobilados e equipados com 
cozinha e casa de banho completas, ar condicionado, TV LCD por cabo e telefone, tornam este Hotel ideal 
para umas férias em família.

88€
Preço indicativo para

T0 Estudio - Ocupação Dupla  
em regime Só Alojamento

ALBUFEIRA



49

ALGARVE

Vila Galé Cerro Alagoa    

Albufeira

O hotel Vila Galé Cerro Alagoa está em plena vila de Albufeira, perto da praia dos Pescadores e é uma excelen-
te opção se procura entretenimento, atividades ao ar livre ou até mesmo compras.
Este hotel em Albufeira oferece 310 quartos modernos e amplas suítes, um bar temático ao estilo pub inglês, 
restaurante, duas piscinas exteriores com bar de apoio e clube de saúde com piscina interior, sauna, banho 
turco, salas de massagens e ginásio. A internet é gratuita em todo o hotel Vila Galé Cerro Alagoa e a animação 
para toda a família é garantida.
Além das irresistíveis praias de Albufeira e das castiças ruas no centro desta cidade algarvia, a localização deste 
hotel em Albufeira permite facilmente chegar a parques temáticos como o Zoomarine, Aqualand e Aquashow.

51€
Preço indicativo para

Pessoa em Twin Standard,
em regime de Alojamento e 

Pequeno Almoço

74€
Preço indicativo para

Preço indicativo para
Pessoa em Twin Standard,

em regime de Meia Pensão
(sem bebidas incluídas)

Topázio Mar Beach Hotel 
& Apartments   

Albufeira

Totalmente renovado em 2017, o Topazio Mar apresenta uma decoração moderna e acolhedora.  Localizado 
em Albufeira, a menos de 10 minutos a pé da Praia dos Aveiros, e a 300 metros de bares, restaurantes e lojas. 
A 2 km de distância encontra-se o centro histórico da cidade. O Topázio Mar é composto por Quartos Duplos 
e Apartamentos que dispõem de Wi-Fi, ar condicionado, TV por Satélite, cofre, secador, facilidades de café/
chá,mini-bar e varanda. Apartamentos com Kitchenete e sala de estar.

84€
Preço indicativo para

Estúdio - Ocupação 
Dupla, em regime de 

Só Alojamento

ALBUFEIRA

37€
Preço indicativo para

Pessoa em Twin Clássico, 
em regime de Alojamento 

e Pequeno Almoço
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Instalado num espaço de 17 hectares, proporciona um ambiente familiar, onde o conecito de TUDO INCLUÍ-
DO assume a sua expressão máxima. O Resort está inserido em ambiente natural e goza de localização privile-
giada junto à Praia da Rocha Baixinha. Os 438 quartos primam pelo conforto e encontram-se distribuídos por 
bungalows de 2 pisos, espalhados pelo resort e dividem- se em 3 categorias: promo, standard e superior. Os 
básicos localizam-se num edifício na periferia do resort, a 3minutos de caminhada da zona central (renovados 
em 2014). Os standard localizam-se nos edifícios centrais (renovados em 2015). Os superiores primam pelo 
conforto e sobretudo pela melhor localização em relação aos serviços centrais do hotel. Todos estão equipa-
dos com: TV satélite, telefone, frigo bar, ar condicionado, aquecimento, cofre de aluguer, WC com secador de 
cabelo. Wi-fi gratuito nas zonas públicas do hotel (restaurantes, bares, piscina). Nos quartos este serviço tem 
custo extra. O cliente tem à sua disposição: Restaurante Al-Gharb (cozinha nacional, internacional e noites te-
máticas), Restaurante Celeiro (comida internacional e à noite gastronomia típica portuguesa), restaurante Grill 
(grelhados de carne e peixe) - alguns com abertura sazonal; 2 bares “Tropicana” e “Sunset” junto às piscinas (2 
para adultos e 2 para crianças); Espreguiçadeiras e chapéus de sol na praia (sujeitos a disponibilidade); piscina 
interior aquecida (excepto JUlho e Agosto), suana, jacuzzi, banho turco, sala de tratamentos e massagens 
(extra), kids club (programa diário de entretenimento, dinamizado por uma equipa especializada); 6 campos de 
ténis, beach volley, fitness studio, sala de conferências, internet (extra). Transferes gratuitos , dia sim dia não para 
Albufeira e Vilamoura todos os dias. Actividades diúrnas e nocturnas com equipa de animação.

75€
Preço indicativo para

Pessoa em Twin Basic, em 
regime de Tudo Incluído

Clubhotel Riu Guarana    

Praia da Falésia

O ClubHotel Riu Guarana encontra-se localizado num ambiente único que o converte no lugar ideal para 
passar umas autênticas férias no Algarve, Portugal. Este hotel na Praia da Falésia com serviço Tudo Incluído 
oferece-lhe ligação WiFi gratuita nas áreas comuns, a melhor oferta gastronómica, divertidos programas de 
entretenimento e o serviço exclusivo da RIU Hotels & Resorts. O ClubHotel Riu Guarana possui mais de 500 
quartos recentemente reformados, distribuídos por 2 edifícios. Todos os espaços deste hotel na Praia da Fa-
lésia tudo incluído possuem as melhores comodidades, como minibar, ar condicionado, TV por satélite e 
varanda ou terraço para que possa desfrutar dos arredores do hotel. Nas instalações do ClubHotel Riu Guarana 
também poderá encontrar duas piscinas exteriores com zona de hidromassagem, uma piscina interior e uma 
piscina infantil para que toda a família possa desfrutar das férias no Algarve. Os programas de entretenimento 
que o hotel lhe oferece tornarão as suas férias mais divertidas. Poderá desfrutar de espetáculos e música ao 
vivo, praticar desportos como ténis e voleibol nos campos existentes para esse efeito, participar no programa 
RiuFit e ir ao Spa del Mar, um centro de saúde e beleza para que regresse das suas férias totalmente renovado 
(custos adicionais). Além disso, o ClubHotel Riu Guarana possui o RiuLand kids’ club para que os mais peque-
nos da casa desfrutem ao máximo da sua estadia com atividades especiais para eles. A oferta gastronómica  
destaca-se pela sua qualidade e variedade. Nos seus restaurantes, poderá desfrutar de pequenos-almoços 
continentais, de buffet com estações de show cooking e da melhor cozinha asiática no restaurante temático 
Yasumi. Além disso, poderá degustar os melhores aperitivos e bebidas no bar da piscina, no swim-up bar ou 
no lounge bar.

132€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Standard com 
Varanda ou Terraço, em regime

de Tudo Incluido

Estadias minimas: 2 noites de 01/05/2021 a 31/05/2021; de 3 noites de 01/06/2021 a 11/07/2021 e de 01/09/2021 a 30/09/2021; 7 noites de 12/07/2021 
a 31/08/2021

Estadias minimas: 4 noites de 01/05 a 30/05 + 13/09 a 01/11; 5 noites de 31/05 a 12/09 

AP Adriana Beach Resort    

Praia da Falésia

ALBUFEIRA
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Pine Cliffs, A Luxury Collection Resort 
Praia da Falésia

No topo das falésias do Algarve está localizado um verdadeiro paraíso de luxo com vistas deslumbrantes para 
o Oceano Atlântico e acesso direto à praia da Falésia: Pine Cliffs, a Luxury Collection Resort. O nosso premiado 
Resort destaca-se pelos exuberantes jardins e um estilo arquitetónico icónico. Para além disto o Resort tem 
uma oferta única de serviços e facilidades de luxo na região, como um campo de golfe de 9 buracos, acade-
mia de ténis, Serenity – The Art of Well Being Spa, 2 health clubs, Cooking School, 9 restaurantes e 2 bares, 
Porto Pirata Kid’s Club e muitas outras ofertas que permitirão aos hóspedes viverem uma experiência exclusiva 
no Sul de Portugal. 

100€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Vista Resort,

em regime de Alojamento e

Pequeno Almoço

ALBUFEIRA
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Epic Sana Algarve     

Praia da Falésia

A excelente localização na Praia da Falésia, em Albufeira, aliada à harmonia dos espaços verdes circundantes 
fazem com que o EPIC SANA Algarve Hotel seja o ponto de partida para umas férias inesquecíveis a Sul do país.
229 unidades de alojamento, com um design moderno, proporcionam uma estadia de luxo num ambiente 
pautado pela sofisticação e elegância.  Seja qual for a sua escolha -  Quartos Deluxe, Deluxe Garden Suites ou 
Resort Suites -  todas as unidades dispõem de varanda que permite usufruir de uma magnífica vista panorâmica 
e modernas facilidades complementadas por tecnologia de última geração.
Nos vários restaurantes os menus criativos e requintados são especialmente concebidos de modo a permiti-
rem uma viagem pelos sabores tradicionais enquanto, nos bares, irá encontrar uma atmosfera mais relaxante 
ou vibrante consoante a preferência. Entretenimento é também uma constante no Resort mas se prefere um 
espaço que convida à busca do bem-estar do corpo e da mente, não perca o Sayanna Wellness Spa com a sua 
diversidade de serviços, programas wellness e actividades diárias.
No EPIC SANA Algarve tudo se conjuga para que tenha uma experiência marcante!

113€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Vista Resort, 
em regime de Alojamento 

e Pequeno Almoço
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Tivoli Marina Vilamoura     

Vilamoura

O icónico Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort é muito mais do que um hotel de 5 estrelas. Sofisticado e 
ousado, o hotel apresenta inúmeras opções de lazer e desporto, bem como uma variedade gastronómica para 
desfrutar nos seus restaurantes e bares. Ideal para casais, as espaçosas suites possibilitam momentos reser-
vados. Por outro lado, as famosas Loungebeds do nosso Purobeach tornarão os finais de tarde na praia ainda 
mais encantadores. O Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort é também reconhecido pelos serviços dedicados 
a todas as famílias - quer viajem com bebés, crianças ou adolescentes. 
Relaxe nos 383 quartos de 5 estrelas do Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort. De quartos Deluxe a eston-
teantes Suites, todos agradavelmente decorados em cores suaves. Aproveite, nos espaçosos Family Rooms, 
de um terraço exclusivo e confortavelmente decorado com espreguiçadeiras, onde desfrutará de tempo de 
qualidade com a sua família. Todos os nossos quartos oferecem, para além disso, uma magnífica vista sobre a 
marina ou sobre o mar, a qual poderá contemplar desde a privacidade da sua varanda.
Num destino reconhecido internacionalmente pela qualidade dos seus campos de golfe, na nossa Golf Desk 
encontrará as melhores opções para praticar o seu desporto preferido. No Tivoli Spa poderá recuperar energias 
ou simplesmente aproveitar uma das nossas piscinas - interiores ou exteriores. E não esqueçamos a gastrono-
mia: no Pepper’s steakouse’s encontra a melhor carne, no Oregano os frescos sabores mediterrânicos da pasta 
italiana e, no Sidebar, deliciosos cocktails de assinatura.

129€
Preço indicativo para

Pessoa em Twin / Duplo Superior Vista Marina, 
em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

The Residences at Victoria     

Vilamoura

Junto ao glamouroso Anantara Vilamoura, a 5 minutos do centro de Vilamoura, o The Residences at Victoria 
Algarve Clube de Golfe managed by Tivoli Hotels & Resorts é o mais moderno empreendimento residencial de 
Vilamoura. Com 145 apartamentos, T2 e T3, oferece as condições ideais para umas férias em família, combi-
nando o conforto de uma “casa” a um excecional serviço de um hotel de 5 estrelas.
Composto por 72 apartamentos de tipologia T2 e 73 unidades de tipo T3, distribuídos por 10 blocos, o com-
plexo combina o conforto de casa com o serviço excecional de um hotel. Todos os apartamentos têm ga-
ragem com acesso direto via elevador. De grande qualidade e elevados ao máximo luxo, os detalhes foram 
cuidadosamente projetados, apostando em equipamentos e facilidades inovadoras e uma decoração sofisti-
cada e elegante.
Perfeitamente integrado na paisagem e rodeado por jardins, este empreendimento em Vilamoura, no Algarve 
dispõe, entre outras facilidades, de 3 piscinas, ginásio, parque infantil, 2 bares de apoio e serviço de recepção 
e portaria 24 horas.

218€
Preço indicativo para

Apartamento T2 - Ocupação Dupla / Quádrupla, 
em regime de Só Alojamento

VILAMOURA, QUARTEIRA, VALE DO LOBO, QUINTA DO LAGO, FARO
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Anantara Vilamoura     

Vilamoura

O Anantara Vilamoura Algarve Resort oferece um marco de prestígio tranquilo, ao longo da costa algarvia pito-
resca do sul de Portugal. Mergulhe no glamour de Vilamoura, a partir de um retiro tranquilo, com vista para o 
campo de golfe Victoria.
280 quartos espaçosos e suites envolvem-no num estilo contemporâneo, confortável e com os toques de assi-
natura do Anantara. As varandas convidam ao repouso ao ar fresco – muitas vistas para jardins luxuriantes, águas 
das piscinas ou fairways. Refúgio para o romance tranquilo. Partilhe um santuário familiar espaçoso. Delicie-se 
com a nossa penthouse exclusiva com dois quartos, que oferece luxo perfeito.
Sinta-se renovado pelos mimos de spa que evocam as tradições de cura algarvias, explorando uma filosofia 
ayurvédica única que é exclusiva na região. Deixe-se ir à deriva entre cinco belas piscinas. Instalações de classe 
mundial dão as boas-vindas a famílias com diversão, restaurantes, clubes criativos para crianças e adolescentes.
As Cabanas de Champanhe à beira da piscina refrescam a descontração com indulgência. Refeições requintadas 
emotivas fundem as descobertas portuguesas da rota das especiarias. Decks ao ar livre romantizam os amantes 
do pôr-do-sol. As incursões com o escanção criam uma espiral de histórias do património vitivinícola local. Ce-
lebrações de amor e familiares são impecavelmente personalizadas com o Dining by Design.

140€
Preço indicativo para

Pessoa em Twin Deluxe, em regime de 
Alojamento e Pequeno Almoço

VILAMOURA, QUARTEIRA, VALE DO LOBO, QUINTA DO LAGO, FARO
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Vilamoura Garden Hotel     

Vilamoura

O Vilamoura Garden Hotel localiza-se no coração do Algarve, rodeado pelos melhores campos de golfe da 
Europa, uma extensão de praia a perder de vista, a premiada Marina de Vilamoura e 200 hectares de Parque 
Natural. Poderá descansar nas camas com Topper e ver um filme nos televisores de ecrã plano com 43’’ po-
legadas, ou apreciar os maravilhosos cenários para o pinhal que a vista do terraço permite. Mantenha-se em 
forma na sala de ginásio preparada para um treino completo de cardio, fitness e circuito ou relaxe enquanto as 
crianças se divertem no Paradise Island Kids Club (sazonal). Renove o corpo e a mente com os tratamentos e 
experiências aquáticas num dos melhores e mais inovadores Spa’s da Península Ibérica. Eleve o palato a outras 
sensações ou tenha uma refeição mais leve no nosso bistro a la Carte, restaurante onde o buffet de pequeno 
almoço tem lugar, o qual pode aproveitar na companhia do sol algarvio na esplanada com vista para a piscina 
(sazonal).

70€
Preço indicativo para

Pessoa em quarto Pine 
Vista Jardim, em regime de 

Alojamento e Pequeno Almoço

Crowne Plaza Vilamoura     

Vilamoura

O Crowne Plaza Vilamoura tem uma localização privilegiada e única. Situado em plena praia de Vilamoura, 
ao lado do Casino e a poucos metros da internacionalmente conhecida Marina de Vilamoura, este é o Hotel 
perfeito para as suas férias. Conforto, bem-estar e qualidade são as características de distinção, oferecendo um 
total de 323 quartos e suites com varanda privativa, ar condicionado, secador de cabelo, TV, telefone directo, 
cofre, máquina de café Nespresso, mini-bar, internet sem fios, sistema interativo composto por diretório de 
serviços, VOD, ligação de equipamentos móveis através de Chromecast, informação de voos, metereologia 
e um grande leque de canais. Oferece também um serviço de concierge, Peter Pan Kids Club, Centro de 
Negócios, Serviço de lavandaria, Room service 24h, transfer gratuito para campos de Golfe e estacionamento 
privativo gratuito exclusivo para clientes do Hotel. O Restaurante Cataplana oferece propostas gastronómicas 
locais e internacionais, Buffet, À la Carte ou jantar Al Fresco no Pátio. Serviço de snacks disponível no Bar Cara-
vela (todo o ano) e em época alta são servidas refeições no Pool Bar (snacks). Junto à piscina exterior de 1000 
m2 e com vista para o mar, encontra-se o Restaurante Seafront, ou se preferir, o Restaurante Casa da Praia 
localizado mesmo em frente ao mar.

70€
Preço indicativo para

Pessoa em Quarto Twin Superior, 
em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

VILAMOURA, QUARTEIRA, VALE DO LOBO, QUINTA DO LAGO, FARO

Estadias minimas: 5 noites de 31 de Maio 2021 a 16/10/2021
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Dom Pedro
Vilamoura Resort     

Vilamoura

Se está a pensar em ir de férias até ao Algarve, então o Dom Pedro Vilamoura Resort é a escolha perfeita. 
Apenas a 150 metros da praia, a 50 metros do casino e a 200 metros da animada Marina de Vilamoura, é o 
hotel indicado para todos os que procuram aliar a diversão ao descanso. Os jardins extensos, as piscinas exte-
riores, o Spa, com piscina interior, as várias facilidades desportivas e os 3 restaurantes, asseguram umas férias 
descontraídas, quer fique hospedado em família ou com um grupo de amigos. Para férias sem preocupações, 
o regime de Tudo Incluído é a opção mais vantajosa: com refeições, bebidas e actividades incluídas, só vai ter 
de pensar se prefere ir até à praia ou ficar pela nossa piscina. No Verão, o programa de entretenimento para 
as crianças e o Kid’s Club farão as delícias dos mais pequenos, que têm ainda uma piscina só para si. Os mais 
desportistas têm uma variedade de actividades que poderão praticar durante a sua estadia no hotel: ténis, 
futebol, voleibol, basquetebol, ping pong e ainda um fitness center totalmente equipado. O Hotel tem um 
Golf Desk, que garante toda a assistência na marcação de green fees, com tarifas e condições especiais, bem 
como um Shutle Bus para os campos de golfe em Vilamoura. Para maior conforto e exclusivamente para os 
hóspedes Dom Pedro, junto ao Búzios Beach Club (o nosso restaurante e bar na praia de Vilamoura) temos à 
sua disposição uma área com colmos e espreguiçadeiras.

70€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo 
Clássico, em regime 

de Alojamento e  
Pequeno Almoço

Dom Pedro Marina     

Vilamoura

Soberbamente localizado entre a Marina e a praia de Vilamoura, o Hotel Dom Pedro Marina enquadra-se na 
paisagem com a sua cor terracota e varandas com vista para a marina e para o mar. Este elegante e acolhedor 
hotel de 4 estrelas tem 101 quartos e 54 suites, incluindo 4 suites presidenciais, com jacuzzi privativo no terra-
ço, e 1 Royal Suite de luxo no último piso do hotel. A área de lazer no exterior do hotel resulta numa perfeita 
combinação de jardim, piscinas, esplanadas e um restaurante italiano, o Da Pietro, que recria o ambiente 
típico de uma pequena trattoria italiana. Vilamoura tem uma atmosfera cosmopolita e descontraída. A Marina 
Internacional de Vilamoura, ao lado do hotel, é um dos principais pólos de atracção no Algarve, com bares, 
esplanadas, discotecas, restaurantes e lojas, que animam a Marina todo o ano. Na praia de Vilamoura, a 3 mi-
nutos a pé do hotel, os hóspedes Dom Pedro têm exclusivamente para si uma área reservada com colmos e 
espreguiçadeiras, bem como o restaurante e bar de praia, o Búzios Beach Club. 

74€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Clássico, em regime de 
Alojamento e Pequeno Almoço

Estadias minimas:  5 noites de 01/05/2021 a 14/10/2021, para as noites de 5ª feira / 6ª feira e Sábado

Estadias mínimas:  5 noites de 01/05/2021 a 14/10/2021, para as noites de 5ª feira / 6ª feira e Sábado

133€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo 
Clássico, em regime 

de Tudo Incluído

VILAMOURA, QUARTEIRA, VALE DO LOBO, QUINTA DO LAGO, FARO
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Pestana Vila Sol Vilamoura Premium  
Golf & Spa Resort     

Vilamoura

O Pestana Vila Sol é um hotel 5 estrelas em Vilamoura, no Algarve. É o local ideal para quem pretende fazer 
umas férias em família e descontrair com uma partida de golfe ou ténis, ou simplesmente refrescar-se numa 
das piscinas. Fica a apenas 7 minutos de carro da praia de Vilamoura e a 5 minutos de carro da marina. O Hotel 
dispõe de um restaurante e dois bares. Poderá ainda usufruir do ginásio, piscina interior e jacuzzi. Para os mais 
novos existe uma sala de jogos, o parque infantil e o Kids Club, disponível durante os meses de Verão. 
Os quartos localizados no edificio principal do Hotel têm varanda e equipados com internet, e os localizados 
no jardim têm terraço, as TV’s em todos os quartos são LCD

48€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Deluxe Jardim, em regime  
de Alojamento e Pequeno Almoço

The Lake Resort     

Vilamoura

The Lake Spa Resort é um resort de luxo com 5 estrelas situado entre a marina de Vilamoura e a praia da Falésia, 
a cinco minutos dos melhores campos de golfe do mundo. Dispõe de 192 quartos, 9 dos quais suites (todos 
eles agora renovados) e 95 apartamentos de luxo, onde todos os quartos têm varanda privada, com vista sobre 
os jardins, a praia da Falésia ou o lago privado. Tem dois restaurantes (três restaurantes – um sazonal) e dois 
bares e um SPA com piscina interior de tratamentos e complementado por um Espaço Fitness, três piscinas 
exteriores, sendo uma delas com um fundo de areia natural e outra aquecida. Tem ainda um Kids Club com 
inúmeras actividades para crianças entre os 3 e os 12 anos. Para além de poder desfrutar de todos os espaços e 
infra-estruturas do resort, o hotel assegura-lhe ainda um vasto leque de serviços desde a reserva de green-fees 
nos campos de golfe do Algarve, com serviço de shuttle para os campos de Vilamoura, bem como marcações 
de actividades de lazer como hipismo, ténis, mergulho, passeios de barco e excursões culturais. 

113€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Deluxe Vista Jardim, 
em regime de Alojamento e  

Pequeno Almoço

Estadias minimas:  3 noites de 29/07/2021 a 21/08/2021

VILAMOURA, QUARTEIRA, VALE DO LOBO, QUINTA DO LAGO, FARO



58

ALGARVE

Hilton Vilamoura As Cascatas  
Golf Resort & Spa     

Vilamoura

Localizado precisamente entre os campos de golfe e as praias, esta unidade de luxo, de traça mourisca, possui 
135 quartos equipados com wc completo, telefone, cofre, ar condicionado e aquecimento central, televisão 
satélite e minibar. Dispõe ainda de 41 apartamentos cuja kitchenette está equipada com fogão, forno, mi-
croondas, máquina de lavar roupa e loiça. Desfrute das seis piscinas exteriores, sendo uma coberta e aquecida, 
uma multiplicidade de restaurantes e bares, sala de jogos com snooker e clube infantil “Ilha do Paraíso”, para 
além do 7Seven Spa, o maior de Portugal, que oferecem um variado leque de tratamentos e massagens, sauna, 
banho turco, duche de experiências. O hotel tem uma concessão na Praia da Falésia com uso gratuito de toa-
lhas, camas e serviço de transporte gratuito para a praia durante o Verão e para a Marina, durante todo o ano.

91€
Preço indicativo para
Pessoa em Quarto 

Twin Deluxe, em 
regime de Alojamento 

e Pequeno Almoço
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Vila Galé Ampalius     

Vilamoura

A poucos passos da praia da Marina, em Vilamoura, encontra-se o hotel Vila Galé Ampalius. Numa das mais fa-
mosas zonas balneares do Algarve, este hotel em Vilamoura convida a tirar partido da animação constante do 
local, com os seus coloridos bares, restaurantes e lojas. No hotel Vila Galé Ampalius, em muitos dos 357 quar-
tos e suítes pode acordar com vista para o mar e saborear o pequeno-almoço na varanda, tendo o sol como 
companhia.Aproveite o bar e os restaurantes para experimentar as delícias gastronómicas da região e as pizzas 
acabadas de fazer. Mas, quando estiver neste hotel em Vilamoura não deixe também de divertir-se nas piscinas 
exteriores, nos campos de ténis, nas salas de jogos, no spa com piscina interior, sauna, jacuzzi e ginásio. Para 
as crianças, há um Clube Nep e o sistema de wi-fi é gratuito em todas as zonas do hotel Vila Galé Ampalius.

54€
Preço indicativo para

Pessoa em Twin Standard, em regime de 
Alojamento e Pequeno Almoço

Vila Galé Marina     

Vilamoura

O hotel Vila Galé Marina, em Vilamoura, goza de uma localização privilegiada num dos principais centros 
turísticos e balneares da Europa, em frente à animada e luxuosa marina, mas sem perder a tranquilidade de 
um destino de férias. Tão perto da praia quanto do casino, este hotel em Vilamoura é ideal para aproveitar 
bons banhos de sol e mar durante o dia e fugir à rotina, usufruindo da animação noturna que torna a zona tão 
concorrida, com inúmeros bares, restaurantes, discotecas e lojas. Este hotel em Vilamoura, renovado, conta 
com 243 quartos e suítes, muitos dos quais com vista para o vai e vem de iates que dá vida à marina. E com 
restaurante e bar, piscina exterior e interior, clube de saúde com sauna, banho turco e ginásio. O wi-fi é gratuito 
em todas as zonas do hotel Vila Galé Marina.

54€
Preço indicativo para

Pessoa em Twin Standard,
em regime de Alojamento

e Pequeno Almoço

Luna Olympus - Hotel Apartamento     

Vilamoura

No coração da mais cosmopolita zona turística do Algarve, o Luna Olympus situa-se junto à Marina de Vi-
lamoura, a poucos minutos da Praia e do famoso Casino local. Em seu redor, encontra diversas zonas co-
merciais onde não faltam lojas com marcas de referência, restaurantes dedicados à gastronomia regional e 
internacional, bares cheios de animação e a mais exclusiva diversão noturna do Algarve. Bem perto, estão 
também os melhores e mais famosos campos de Golfe da Europa. O Luna Olympus disponibiliza transporte 
gratuito para os praticantes desta modalidade. Plenos de espaço, conforto e modernidade, os apartamentos 
estão equipados com kitchenette, ar condicionado, TV LCD por Cabo, telefone, cofre e casa de banho com-
pleta. Destaque para as amplas varandas que proporcionam excelentes vistas e para o Wi-Fi gratuito em todas 
as áreas. O espaço exterior conta com jardins, piscina para adultos e crianças, além de um court de ténis. O 
Luna Olympus disponibiliza estacionamento privativo mediante pagamento. Para recarregar baterias, jogar 
golfe, fazer praia e aproveitar a animação da zona, o Luna Olympus é uma excelente opção a ter em conta.

129€
Preço indicativo para

Apartamento T1 Standard 
Ocupação Dupla, em regime de 
Alojamento e Pequeno Almoço

Estadias minimas:  3 noites de 17/07/2021 a 28/08/2021
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Laguna Vilamoura     

Vilamoura

Com 24 apartamentos e 13 villas, o Laguna Resort - Vilamoura é um complexo turístico em self catering num 
condomínio fechado, envolvido por uma reserva natural e com excelente exposição solar. Os apartamentos 
incluem terraços espaçosos e a tipologia “deluxe” oferece fantásticas vistas panorâmicas para o mar. Já as villas 
dispõem de terraço e jardim privado. Todos os alojamentos estão completamente equipados e mobilados.O 
Laguna Vilamoura é ideal para férias em família ou com os amigos. A segurança e acesso restrito, a envolvente 
natural e a proximidade com a animação da cosmopolita Vilamoura, fazem do Laguna a opção certa para apro-
veitar o melhor do Algarve: as praias deslumbrantes, a animação noturna, o ar livre, a cultura e a gastronomia  
inigualáveis. A unidade tem 2 piscinas, 1 para adultos e 1 para crianças, Parque infantil, Kids Club (Junho a 
Agosto) e de 1 Restaurante, o Laguna Café.

85€
Preço indicativo para

Apartamento T1  -  Ocupação Dupla, 
em regime de Só Alojamento

Estadias minimas: 5 noites de 01/07/2021 a 31/08/2021

Pinhal da Marina     

Vilamoura

Os Apartamentos Pinhal da Marina são o local ideal para descansar, estando apenas a 15 minutos a pé da marina de Vilamoura e 20 
minutos a pé da Praia de Vilamoura. Aqui encontra diferentes tipos de apartamentos, desde o T0 para 2 pessoas ao T3 para 8 pessoas, 
com espaçosas varandas ou terraços com vista sobre as piscinas ou jardins. Todos os apartamentos tem cozinha que está equipada com 
todos os utensílios básicos e ainda fogão, micoondas, torradeira, maquina de café, maquina de lavar loiça. Nas varandas ou terraços dos 
apartamentos existem espreguiçadeiras, mesas e cadeiras de exterior. Para as suas férias no Algarve em Vilamoura, o Pinhal da Marina 
dispõe de 128 apartamentos ideais para estadias em self-catering, com pequeno almoço, meia pensão ou pensão completa servido no 
restaurante Pin Mar, 2 piscinas para adultos, 1 piscina para crianças, campos de jogos, parque infantil, restaurante e bar, Wifi gratuito nos 
apartamentos e áreas envolventes. Rodeado de pinheiros e jardins, o Pinhal da Marina é um ótimo espaço para férias em família, a dois ou 
com amigos, ao longo de todo o ano.

72€
Preço indicativo para

Estúdio Vista Jardim - Ocupação Dupla, em regime de Só Alojamento

Estadias minimas: 2 noites de 01/06 a 30/06 e de 01/09 a 15/09; 3 noites de 01/07 a 15/07 e 5 noites de 16/07 a 31/08

Apartamento do Golfe    

Vilamoura

O Hotel Apartamento do Golf está localizado numa zoma zona privilegiada de Vilamoura, rodeado de fantásticos campos 
de golfe e uma natureza sublime. Cercado por magníficos campos verdes, oferece a todos um convite para um passeio 
até à Marina de Vilamoura. Para os mais aventureiros a Praia da Falésia é um excelente programa para uma manhã de 
jogging ou running com um imenso areal de 5,5 km flanqueado por uma linha de falésias altas em tons fortes. O resort 
dispôe de 59 apartamentos totalmente equipados e luminosos. Oferece ainda uma área confortável de convívio com 
terminais de acesso à internet e uma antena Wi-Fi que permite acesso a computadores portáteis; este sistema também 
funciona no bar e em grande parte do terraço. No Golfer’s Bar encontrará ambiente relaxante com uma decoração tradi-
cional, incluindo uns confortáveis sofás, com um grande TV Plasma onde exibimos todos os grandes eventos desportivos. 

51€
Preço indicativo para

Estudio T0 - Ocupação Dupla,  
em regime de Só Alojamento

Dom José Beach    

Quarteira

Dom José Beach Hotel em Quarteira/Vilamoura , é uma das unidades hoteleiras mais bem localizadas no Al-
garve, situada directamente sobre a praia, com uma vista absolutamente deslumbrante sob o profundo e azul 
Oceano Atlântico. Totalmente renovado, o Hotel oferece 154 modernos quartos, todos eles com design ele-
gante, em que as cores e o mobiliário conjugam com o pavimento em madeira de carvalho, equipados com 
ar condicionado, TV LCD, free  internet wireless, telefone direto para o exterior, mini bar e facilidades de chá, 
cofre, casa de banho privativa com amenities e secador de cabelo. Os hóspedes têm ainda acesso a restau-
rante com deck panorâmico sobre o mar, Bar com esplanada sobre o mar, Salas de Conferências, Ginásio, 
sala de Massagens , Free Internet Wireless em todo Hotel, Mini Golfe panorâmico disponível no 4º piso (com 
9 buracos), piscina exterior com deck em madeira equipada com camas e sombrinhas. Apoio de praia com 
toldos e espreguiçadeiras (época balnear - custo extra).

56€
Preço indicativo para

Pessoa em Twin Vista 
Cidade, em regime de 

Alojamento e Pequeno 
Almoço

76€
Preço indicativo para

Pessoa em Twin Vista 
Cidade, em regime de

Meia Pensão
(sem bebidas incluídas)
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Garvetur - Algardia / Marina Búzios /  
Algamar / Marina Plaza / Éden Village 

Vilamoura

ALGARDIA -  Complexo localizado a 200 metros da Marina e 1 km da praia da fa-
lésia, composto por apartamentos de tipologia T0, T1 e T2, com uma piscina para 
adultos e outra para crianças.

MARINA BUZIOS – Dispõe de apartamentos T2, decorados de forma simples, com 
boas áreas e piscina. Conta com o apoio de recepção situada no complexo Algardia 
a 150 metros da Marina.

ALGAMAR – Complexo composto por apartamentos tipo T1 com varanda e piscina, 
bem no centro de Vilamoura a uma distância do Casino de 200 metros e a 300 
metros da Marina.

MARINA PLAZA – Apartamentos de tipologias T1 e T2, excepcionalmente bem lo-
calizados na zona em frente à Marina de Vilamoura. Beneficiam de um conjunto de 
serviços e apoios integrados na área.

ÉDEN VILLAGE – Dispõe de apartamentos novos de tipologia T1 e T2, devidamente 
equipados e mobilados, com a possibilidade de desfrutar de uma óptima piscina e 
de excelentes e revigorantes espaços verdes.

60€
ALGARDIA - Preço 

indicativo para
Apartamento T0 - 

Ocupação Dupla, em 
regime Só Alojamento

68€
MARINA BUZIOS, 
ALGAMAR - Preço 

indicativo para
Apartamento T1 - 

Ocupação Dupla, em 
regime Só Alojamento

80€
MARINA PLAZA, ÉDEN 

VILLAGE - Preço 
indicativo para

Apartamento T1 - 
Ocupação Dupla, em 

regime Só Alojamento

Estadias minimas:   2 noites de 01/05/2021 a 31/05/2021 + 01/10/2021 a 31/10/2021; 3 noites de 01/06/2021 a 30/06/2021 + 15/09/2021 a 30/09/2021; 
5 noites de 01/07/2021 a 31/07/2021 + 01/09/2021 a 14/09/2021; 7 noites de 01/08/2021 a 31/08/2021

Garvetur - Paula Bela / Quarteira Mar /  
Torres Mira Praia / Atlântida 

Quarteira
PAULA BELA – Conjunto de apartamentos situados a 250 metros da praia, integra-
dos numa zona comercial e central de Quarteira, proporcionando, deste modo, 
diversas actividades de entretenimento. Tem apoio de uma recepção frente ao edi-
fício.

QUARTEIRA MAR – Conjunto de 2 edifícios localizados na avenida principal de 
Quarteira, a cerca de 100 metros da praia. Dispõe de apartamentos T1 e T2 que lhe 
permitem usufruir de uma férias tranquilas.

TORRES MIRA PRAIA – Situados na 2ª linha, numa zona central de Quarteira e a 100 
metros da Praia. Dispõe de apartamentos distribuídos pot vários blocos e equipados 
com banho completo, TV e kitchenette equipada.

ATLÂNTIDA – Apartamentos de tipologia T2, privilegiadamente localizados na pri-
meira linha, frente à praia. Os apartamentos estão equipados com kitchenette ou 
cozinha, banho completo e TV e beneficiam de uma excelente vista para o mar.

40€
PAULA BELA, 

QUARTEIRA MAR, 
TORRES M. PRAIA 

Preço indicativo para 
Apartamento T0 - 

Ocupação Dupla, em 
regime Só Alojamento

55€
ATLÂNTIDA  

Preço indicativo para 
Apartamento T1 - 
Ocupação Dupla, 
em regime de Só 

Alojamento

Estadias minimas:  2 noites de 01/05/2021 a 31/05/2021 + 01/10/2021 a 31/10/2021; 3 noites de 01/06/2021 a 30/06/2021 + 15/09/2021 a 30/09/2021; 
5 noites de 01/07/2021 a 31/07/2021 + 01/09/2021 a 14/09/2021; 7 noites de 01/08/2021 a 31/08/2021

VILAMOURA, QUARTEIRA, VALE DO LOBO, QUINTA DO LAGO, FARO



62

ALGARVE

Ria Park Hotel & Spa     

Vale do Lobo

Localizado entre os resorts Quinta do Lago e Vale do Lobo, no Algarve, está inserido no Parque Natural da Ria 
Formosa, a uns curtos 10 minutos a pé da famosa praia do Garrão. Unidade sofisticada com ambiente rela-
xante e agradável, protegido por harmoniosos e envolventes jardins tropicais. Dispõe de confortáveis quartos 
duplos e suites com varanda e vista jardim e/ou mar, banho completo, secador de cabelo, telefone directo, 
mini-bar, TV e rádio satélite, cofre, ar condicionado e room service. Restaurante, bares, piscina exterior para 
adultos e crianças, piscina interior aquecida, banho turco e jacuzzi, massagem, área concessionada de praia, 
ténis, acesso à internet, lavandaria, salas de reunião, porteiro e bagageiro. Parque de estacionamento gratuito.

98€
Preço indicativo para

Pessoa em Twin Vista Jardim,  
em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

Estadias minimas:  2 noites de 01/08/2021 a 15/08/2021

Ria Park Garden     

Vale do Lobo

Localizado entre os resorts da Quinta do Lago e Vale do Lobo, com uma arquitectura algarvia de inspiração 
árabe, varandas e pequenos arcos. Os edifícios brancos de baixa construção que o compõem são envolvidos 
por belos jardins tropicais que harmoniosamente se entrelaçam com o azul céu algarvio. Dispõe de quartos 
duplos, suites e suites familiares excepcionalmente amplos, com banho completo, secador de cabelo, telefo-
ne directo, TV satélite, rádio, mini-bar, room service e ar condicionado. Bares, restaurante, piscina para adultos 
e para crianças, ténis, área concessionada de praia, jardins e parque de estacionamento gratuito.

79€
Preço indicativo para

Pessoa em Twin Vista Jardim, em regime de 
Alojamento  e Pequeno Almoço

Estadias minimas:  3 noites de 01/08/2021 a 15/08/2021

Vale do Garrão Villas alojamento local 

Vale do Garrão - Almancil

Situadas entre o Vale do Lobo e a Quinta do Lago, num verdejante vale a apenas 800 metros das praias do Gar-
rão e Ancão, as Villas Vale do Garrão, com 2 suites, com e sem piscina, dispõem de espaçosas salas de estar, 
WC em todos os quartos, cozinha plenamente equipada, televisão satélite e telefone. Estas Villas, tradicional-
mente algarvias, estão elegantemente integradas na paisagem natural do Vale do Garrão, rodeadas por jardins, 
num ambiente de beleza natural e repouso. E os clientes das Villas podem usufruir dos mesmos serviços dos 
clientes do Ria Park Garden Hotel, localizado junto às villas. 

275€
Preço indicativo para

Villa V2 - Ocupação Quádrupla, 
em regime de Só Alojamento

Estadias minimas:  4 noites de 01/05/2021 a 23/07/2021 + 25/08/2021 a 31/10/2021 e 7 noites de 24/07/2021 a 24/08/2021

VILAMOURA, QUARTEIRA, VALE DO LOBO, QUINTA DO LAGO, FARO
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Encosta do Lago 
Resort     

Quinta do Lago

Encosta do Lago Resort Club, um dos locais muito especiais da Europa, é o destino perfeito para as férias de 
toda a família e um paraíso para os golfistas. Faz parte da Quinta do Lago e fica a poucos minutos a pé do lago 
e dos extensos areais das magníficas praias e também, de infra-estruturas de desporto e lazer, incluíndo os 
soberbos campos de golfe de um dos mais exclusivos empreendimentos do Sul da Europa. Os apartamentos, 
espaçosos e requeintados, com amplos terraços, jardins e/ou piscinas privativas, enquadram-se num elevado 
alto padrão de qualidade e conforto. Um clube exclusivo, com o restaurante Tucano’s, dois campos de ténis, 
uma piscina rodeada de palmeiras, bar, ginásio, sauna, sala de massagens e tratamentos de beleza completam 
este destino de sonho. Os apartamentos do rés-do-chão dispõem de jardim ou jardim e piscina aquecida com 
custo adicional e no primeiro andar, têm amplos terraços.

207€
Preço indicativo para

Apartamento T2 (1º Piso)
 Ocupação Dupla/Quádrupla,
 em regime de Só Alojamento

The Magnólia Hotel     

Quinta do Lago

Um boutique hotel à porta do resort da Quinta do Lago. Em homenagem ao icónico hotel da década de 1950, 
o The Magnolia Hotel traz um sabor de Palm Springs para o Algarve e oferece algo que não encontrará em 
nenhum outro local da região. É o lugar onde pode encontrar o melhor dos dois mundos: o descanso e a 
aventura. Esperam por si umas férias inesquecíveis no Algarve com muito para descobrir, desde golfe de classe 
mundial, dias de praia relaxantes, atividades em família e passeios de bicicleta pela Ria Formosa.

63€
Preço indicativo para

Pessoa em Twin Standard, em regime 
de Alojamento e Pequeno Almoço

Estadias minimas:  3 noites de 30/07/2021 a 15/08/2021

Quinta do Lago      

Quinta do Lago

O Hotel Quinta do Lago, localizado no Resort da Quinta do Lago no Algarve, situa-se junto à Ria Formosa e ao 
mar, em pleno coração do Parque Natural da Ria Formosa. Membro da “Leading Hotels of the World” desde 
1988, o Hotel Quinta do Lago é considerado um dos mais prestigiados cinco estrelas de luxo. A sua localização 
privilegiada com acesso pedonal à praia, a grande proximidade a vários campos de golfe, a magnífica vista 
sobre o estuário da Ria e o mar, os passeios relaxantes pelos trilhos da natureza onde pode observar as mais 
diversas aves e os esplêndidos 37.500 m2 de jardins exuberantes do hotel, proporcionam uma experiência 
única num ambiente caracterizado pela tranquilidade e beleza natural das paisagens. A vista panorâmica pode 
ser desfrutada em toda a sua plenitude a partir dos quartos, suites, bar, restaurante, terraços e piscina.

166€
Preço indicativo para

Pessoa Twin Golf Vista Lateral Jardim,
em regime de Alojamento

e Pequeno Almoço

Nota:  não se encontra disponível de 10/07/2021 a 31/08/2021, apenas T2 (1º piso)
Estadias mínimas: 2 noites de 01/05/2021 a 09/07/2021 + 01/09/2021 a 31/10/2021 e de 5 noites de 10/07/2021 a 31/08/2021

157€
Preço indicativo para

Apartamento T1 (1º Piso) 
Ocupação Dupla, em 

regime de Só Alojamento

Estadias mínimas: 3 noites de 12/07/2021 a 22/08/2021
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71€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo / Twin Standard Vista Cidade, 
em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

Faro     

Faro

O Hotel Faro, de 4 estrelas, está localizado centralmente, em frente à marina de Faro, próximo do centro his-
tórico e comercial e a 7 km do aeroporto de Faro.
Com 90 confortáveis e elegantes quartos, o Hotel dispõe de salas de reunião, WIFI grátis e garagem.
O SPA inclui uma sala de massagens, sauna, banho turco, duche de cromoterapia e um ginásio. No Rooftop, a 
piscina hidroterapêutica aquecida, desfruta de vistas fantásticas para a Ria Formosa, bem como o restaurante 
de gastronomia contemporânea  e o bar com os seus cocktails de autor.
O barco do hotel, está disponível para passeios no Parque Natural da Ria Formosa. Há também um Tropical 
Beach Club na praia da ilha de Faro (a 9 km de distância), com um conceito descontraído, (transfer gratuito para 
os hóspedes, sujeito a marcação e disponibilidade). 
Vencedor pela segunda vez consecutiva, dos prémios dos World Luxury Hotel Awards, com o melhor Luxury 
Rooftop View Hotel na Europa, o Hotel Faro é o refúgio perfeito para umas férias fantásticas!

70€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Standard,  
em regime de Alojamento  

e Pequeno Almoço

AP Eva Senses     

Faro

Abraçado pela Marina e pela paisagem deslumbrante da Ria Formosa, o Hotel Eva é um marco da cidade de 
Faro. Recentemente renovado é uma excelente opção para todos os que procuram combinar trabalho e lazer. 
Dispõe de 107 Quartos Standard, 14 Superiores e 13 Suites, equipados com TV LCD, Internet Wireless e Minibar, 
com magnífica vista sobre a Ria Formosa e Marina de Faro. Deixe-se conquistar pelo surpreendente terraço 
com Piscina e Bar, e pelos sabores e aromas criados no Restaurante panorâmico Harune.
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Real Marina Hotel & Spa     

Olhão

Com vista para o Parque Natural da Ria Formosa e da marina, este hotel de 5 estrelas apresenta quartos confor-
táveis com uma televisão de ecrã plano e uma varanda. As instalações inclui piscina interior e 1 piscina exterior 
e outra para crianças, com vista panorâmica para a ria formosa. Os elegante quartos do Real Marina Hotel & 
Spa apresentam um interior moderno, decorados com móveis de madeira e piso alcatifado. Todos os quartos 
têm um mini-bar, televisão por cabo e casa de banho privativa. Alguns quartos têm vista para a Ria Formosa. 
Os hóspedes podem relaxar na piscina interior de acesso gratuito, o Real Spa Therapy possui 10 salas de tra-
tamento, uma banheira de hidromassagem, sauna e banho turco, todos disponíveis por um custo adicional, 
piscina borbulhante e ginásio gratuito. O Health Club Real da Marina disponibiliza um ginásio e uma sala de 
aeróbica com luz natural. Tem 2 restaurantes, 1 restaurante à carta o outro serve buffet mediante ocupação, 
servem pratos locais e internacionais. Os bares servem uma grande variedade de bebidas e snacks ligeiros. 
Dispõe de uma sala para crianças, no entanto é obrigatório a supervisão dos pais. O funcionamento do Spa; 
Piscina Interior e Ginásio dependerá da evolução da pandemia Covid-19 e restrições que sejam impostas pelo 
Governo português.

55€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Vista Cidade, 
em regime de Alojamento  

e Pequeno Almoço

Real Marina Residence
Alojamento Local
Olhão

Com uma localização privilegiada sobre o Parque Natural da Ria Formosa, o Real Marina Residence é a escolha 
perfeita para desfrutar de umas férias em família. Fruto de uma aposta num Algarve mais autêntico, onde o 
contacto com a natureza, as paisagens naturais, os passeios na Ria e a descoberta de praias paradisíacas são 
apenas algumas das nossas sugestões para viver uma experiência em pleno. Ao seu dispor encontrará 80 apar-
tamentos totalmente equipados, distribuídos por diversas tipologias,desde o T1 ao T3. Todos os apartamentos 
dispõem de uma decoração moderna, com sala de estar, cozinha totalmente equipada (não possui máquina 
de lavar roupa) e uma varanda com vista parcial para a Ria Formosa. No topo do edifício existe 1 piscina exterior. 
Poderá usufruir dos serviços no real Marina Hotel & Spa (90 metros), mediante custo extra. O funcionamento 
do Spa; Piscina Interior e Ginásio dependerá da evolução da pandemia Covid-19 e restrições que sejam im-
postas pelo Governo português.

88€
Preço indicativo para

Apartamento T1 - Ocupação 
Dupla, em regime de  

Só Alojamento

Estadias minimas: 2 noites 01/05/201 a 31/05/2021 + 01/10/2021 a 31/10/021; 3 noites de 01/06/2021 a 09/07/2021 + 29/08/2021 a 30/09/2021; 5 
noites de 10/07/2021 a 28/08/2021 

OLHÃO, TAVIRA, CACELA E MONTE GORDO
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Praia Verde     

Castro Marim

Localizado no Sotavento Algarvio, muito próximo do Guadiana com o qual faz fronteira natural. O verdadeiro 
local de pura evasão. Ao chegar, respire fundo e aproveite. O Praia Verde Boutique Hotel, pela sua localiza-
ção, por tudo aquilo que oferece e pelos espaços de que dispõe é o local ideal para desfrutar dos longos e 
luminosos dias algarvios, seja no verão ou no inverno. Aproveite os quartos e suítes confortáveis e modernos, 
decorados em tons naturais e cheios de luz. Dê um mergulho na piscina ou vá até à praia, mesmo ao lado do 
hotel e onde encontrará um areal dourado e um mar cristalino. Pode fazer o caminho a pé, por entre o pinhal 
cuja sombra o protegerá do sol ou aproveitar a boleia do buggy do hotel.  Aqui não há pressas…aproveite e 
descubra este Algarve ainda tão genuíno e rústico; as formas de vida, o artesanato e a gastronomia local. Lo-
calizado a 57 km do Aeroporto de Faro, a 16 km de Tavira, a 12 km de Espanha e a 160 km de Sevilha. O Hotel 
Praia Verde dispõe de Restaurante “À TERRA”; uma Mercearia “À TERRA”; piscina exterior; Pool Bar; Ginásio Life 
Fitness; Garagem e estacionamento exterior; Wi-Fi gratuito e Serviços de concierge. Com um Experience Ma-
nager dedicado a criar momentos únicos, aproveite as inúmeras experiências que o hotel tem para oferecer: 
Cesto de piquenique; Passeios de bicicleta; Trilhos de caminhada; Degustação de ostras; Passeios de barco; 
Observação de aves e Observação de golfinhos; Passeios de cavalo: Workshops de cozinha; Cinema e pipo-
cas; Espaço infantil e atividades; Golfe & Academia de golfe. Campos de Golf nas proximidades: Castro Marim 
(8 km); Quinta da Ria e Quinta de Cima (10 km); Quinta do Vale (10 km); Monte Rei (14 km); Benamor (15 km)

88€
Preço indicativo para

Pessoa em Suite - Ocupação Dupla,
em regime de Alojamento

e Pequeno Almoço

Eurotel Altura Hotel & Beach     

Altura

O Eurotel Altura situa-se junto à praia de Altura, ficando a curta distância de Monte Gordo, da Praia Verde, do Centro 
Histórico de Castro Marim e de Vila Real de S. António. A sua localização privilegiada permite que todos os seus 135 
espaçosos quartos tenham uma varanda com vista para o mar. Dispõem de TV LCD, Internet sem fios gratuita, telefone 
directo, cofre, frigobar e ar condicionado. Facilidades: Snack-bar; Bar com animação e entretenimento noturno; Res-
taurante; Snack-bar na praia (sazonal); Sala de leitura, Piscina exterior para crianças e adultos; Ginásio gratuito; Wellness 
Center com sala de massagens, piscina interior de hidroterapia (custo adicional), banho turco e duche temático; Ténis; 
parque infantil; clube infantil com actividades programadas todo o ano (gratuito); Mini-Golfe; concessão de praia; parque 
estacionamento gratuito.

76€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Standard, em regime de 
Alojamento e Pequeno Almoço

OLHÃO, TAVIRA, CACELA E MONTE GORDO
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Estadias minimas:  5 noites de 17/07/2021 a 30/07/2021 e de 7 noites de 31/07/2021 a 28/08/2021

Pedras D’el Rei 
Nature, Sports & Beach Resort    

Santa Luzia - Tavira

60€
Preço indicativo para

Apartamento T0 - Ocupação dupla,  
em regime de Só Alojamento

Situado no coração do Parque Natural da Ria Formosa, perto da vila piscatória de Sta. Luzia e Tavira, dispõe de uma va-
riada oferta de alojamento e magníficos jardins. Os Apartamentos T0, T1 e T2 (com capacidade de 2 a 6 pessoas) estão 
equipados com WC completo, kitchenette (com fogão e frigorífico), sala de estar/área de refeições, terraço ou varanda e 
TV. Apresenta actualmente uma nova zona de apartamentos de categoria superior com ar condicionado, TV, kitchenette 
equipada com máquina de lavar louça e roupa, fogão e frigorífico. Tudo pensado de forma a proporcionar uma estadia 
agradável, num ambiente relaxante e familiar. A Praia do Barril faz parte do complexo, com acesso através de um comboio 
turístico (grátis para todos os hóspedes). Este trajeto de 7 minutos, possibilita a observação de Fauna e Flora nativa, desta 
zona. O Mini-Club (aberto de meados de Junho a Setembro) providencia diversas atividades diurnas para os mais jovens.

Estadias minimas:  3 noites de 08/07/2021 a 10/07/2021; 5 noites de 11/07/2021 a 28/07/2021 e de 7 noites de 01/08/2021 a 09/09/2021

Pedras da Rainha 
Nature, Sports & Beach Resort    

Santa Luzia - Tavira

60€
Preço indicativo para

Apartamento T0 Ocupação Dupla,  
em regime de Só Alojamento

Localizado na pequena aldeia piscatória de Cabanas – Tavira, junto ao Parque Natural da Ria formosa, dispõe de uma va-
riada tipologia de alojamento e amplas áreas verdes, com Apartamentos e Villas (capacidade de 2 a 8 pessoas), equipados 
para proporcionar uma estadia agradável, num ambiente familiar e relaxante, durante todo o ano.
Dispõe de uma importante área desportiva com 5 campos de ténis, 2 campos de paddle, 1 campo de bowling de relva 
(com 8 pistas de competição) e 1 campo de volley de praia. O Restaurante “O Príncipe” proporciona uma ementa com 
grande variedade de opções nacionais e internacionais. A praia de Cabanas localiza-se a 750 mts do complexo e tem 
acesso por barco através da Ria Formosa (funciona de Abril a Outubro e é grátis para todos os hóspedes).

Vila Galé Albacora     

Tavira

Respirando a tradição desta região, este hotel em Tavira tornou-se num eco hotel, cujas práticas ambientais sustentá-
veis têm merecido prémios e distinções. Este hotel em Tavira, em pleno Parque Natural da Ria Formosa, é por isso um 
testemunho arquitetónico da forma de vida dos pescadores e das suas famílias, quando a típica Almadrava – a armação 
para capturar o atum – ainda era usada. No complexo, as casas, oficinas e armazéns deram lugar a 162 quartos, com 
inspiradoras vistas para a ria. A capela que existia foi preservada e está agora preparada para casamentos e batizados, bem 
como a escola, transformada num clube para crianças. E a antiga padaria tornou-se num núcleo museológico gratuito e 
aberto ao público. Com wi-fi gratuito, o hotel Vila Galé Albacora conta com dois bares e dois restaurantes onde o atum e 
as especialidades algarvias não podiam deixar de ser o prato forte. Para relaxar, aproveite o spa, com piscina interior, sauna, 
banho turco e salas de massagens deste hotel em Tavira. Apanhe o barco diretamente do hotel, para as praias das ilhas.

Vila Galé Tavira     

Tavira

Este hotel no centro de Tavira é constituído por 268 quartos e suítes espaçosos e confortáveis, um restaurante, um bar, 
piscina exterior, sala de jogos, clube de crianças (Clube Nep) e amplas salas para reuniões, incentivos e outros eventos. 
No Clube de Saúde deste hotel em Tavira relaxe na piscina interior e no banho turco ou aproveite as salas de massagem 
para mimar o corpo. O sistema de wi-fi é gratuito em todas as zonas do hotel Vila Galé Tavira. Enquanto estiver por estas 
bandas, deixe-se perder de amores pelas praias da Ilha de Tavira, seguindo de cabelo ao vento num dos muitos passeios 
de barco disponíveis no cais junto ao hotel Vila Galé Tavira, de Junho a Setembro, ou no comboio turístico que vai até ao 
cais das Quatro Águas, no período de inverno. No centro de Tavira, deambule descontraidamente pela zona do Mercado 
da Ribeira, com as suas lojinhas, bares e restaurantes, onde pode provar e comprar as especialidades locais. E observe a 
arquitetura característica do Castelo e das Muralhas.

45€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo, em regime  
de Alojamento e Pequeno Almoço

Ozadi Heart & Soul Tavira Hotel     

Tavira

Entre o mar e a serra e a dois passos da animação da cidade de Tavira, o OZADI HEART & SOUL TAVIRA HOTEL é o destino 
ideal para férias com a família, fins de semana prolongados com os amigos ou uma escapadela romântica nos feriados, 
em pleno Sotavento Algarvio. Descansar no deck das piscinas e nos jardins, provar as iguarias dos restaurantes, descontrair 
no cocktail bar e no terraço panorâmico, aproveitar o salão de estar com lareira e zona de leitura, o Fitness Room com ba-
nho turco, enquanto os mais pequenos se divertem no kids club, são algumas das facilidades disponíveis. Recuperado em 
2014, manteve a sua arquitetura e o carisma original dos anos 70. Dispõe de 77 quartos e suites, conjugando um ambiente 
contemporâneo, elementos vintage e artesãos locais, sempre a pensar no conforto dos seus hóspedes.

76€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo/ Twin Superior, 
em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

51€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo, em regime  
de Alojamento e Pequeno Almoço

OLHÃO, TAVIRA, CACELA E MONTE GORDO
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AP Maria Nova Lounge     

Tavira

Totalmente renovado em 2017, o Maria Nova Lounge Hotel abre as suas portas em Fevereiro e pretende ser 
uma refrência na histórica cidade de Tavira. É um hotel moderno, contemporâneo e acolhedor, localizado 
no ponto mais alto de Tavira, envolto pela riqueza histórica e pelo ambiente cultural da cidade, perfeito para 
momentos de prazer, cultura e natureza. O Hotel encontra-se localizado a uma curta caminhada do centro 
histórico e da atmosfera de lazer e comércio que Tavira oferece. Desfrute do Roof Terrace bar, o mais alto de 
Tavira com deslumbrantes vistas sobre a cidade, do novo SPA ou dos sabores locais oferecidos no restaurante 
Balsa. Deixe-se seduzir pela invulgar magia de Tavira e experimente uma nova forma de estar! 

45€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo / Twin Standard, 
em regime de Alojamento

e Pequeno- Almoço

OLHÃO, TAVIRA, CACELA E MONTE GORDO

Nota: Hotel com conceito de Apenas Adultos, idade mínima de acesso 18 anos. 
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AP Cabanas 
Beach & Nature     

Tavira

Numa localização em perfeita harmonia com a natureza, bem no coração do Parque Natural da Ria Formosa, 
surge um novo e inovador hotel: o AP Cabanas Beach & Nature. Este novo hotel convida a desfrutar de uma 
experiência inesquecível, sendo a sustentabilidade um dos pilares desta unidade, que disponibiliza 181 quartos. 
Desenhado para ir de encontro às mais elevadas expectativas, aproveitando ao máximo a excelente localiza-
ção bem como o rico património natural que Cabanas de Tavira oferece, este resort é recomendado para hós-
pedes a partir dos 14 anos (adults friendly) e disponibiliza estadias em regime de alojamento e pequeno almoço 
ou em regime de tudo incluído, onde poderá encontrar nos diversos restaurantes e bares, elevados padrões de 
gastronomia e qualidade. De destacar o fantástico roof top bar que promete noites de animação inesquecíveis. 
O hotel disponibiliza o acesso à praia através de barco bem como visita às praias, ilhas, cascatas e ao seu be-
líssimo centro histórico de Tavira. A 50 Km do aeroporto de Faro, o AP Cabanas Beach & Nature promete uma 
estadia repleta de boas memórias.

87€
Preço indicativo para

Pessoa em Twin 
Clássico, em regime 

de Tudo Incluído

OLHÃO, TAVIRA, CACELA E MONTE GORDO

69€
Preço indicativo para

Pessoa em Twin Clássico,
em regime de Alojamento

e Pequeno Almoço

Estadias mínimas:  3 noites de 27/06/2021 a 14/07/2021 + 01/09/2021 a 30/09/2021 e 5 noites de 15/07/2021 a 31/08/2021 
Notas: Regime TI válido de 27/06/2021 a 31/10/2021. Hotel para Adultos. Idade mínima 14 anos
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No Sotavento Algarvio, a escassos 400 metros da praia, o The Prime Energize Hotel Monte Gordo, tem um 
enfoque principal no desporto, disponibilizando o melhor do Algarve para quem quer desfrutar de bem-estar 
e de uma vida ativa. 
Resulta da reabilitação de um edifício dos anos 80, os elementos naturais e os tons neutros assumem grande 
importância na decoração, assinada pela designer Nini Andrade Silva, que se inspirou nas dunas e falésias do 
Algarve para criar um espaço que convida ao descanso.
No restaurante do hotel, o FUEL by Chakall, encontra um espaço para degustar os sabores do mundo, dando 
destaque aos produtos típicos do Algarve.
Para relaxar, encontre no Energize SPA um refúgio sereno e sensorial. À parte dos tratamentos e massagens 
disponíveis existe uma piscina interior aquecida; jacuzzi; sauna e banho de contraste. 
O hotel disponibiliza ainda uma oferta diária de atividades desportivas incluídas na tarifa,  um ginásio comple-
tamente equipado com a marca Technogym e um Bike Center.
No topo do hotel localiza-se o seu ex-libris, um rooftop com vista para o mar onde se encontra a piscina ex-
terior e um bar, perfeito para beber uma bebida fresca, dar um mergulho,  fazer uma aula de yoga ou apreciar 
o pôr-do-sol.
Durante os meses de verão, o hotel estende-se até ao areal. O The Pr1me Energize Beach Club é a sua casa
na praia.

Estadias mínimas: 5 noites de 01/08/2021 a 28/08/2021 e de 2 noites de 01/09/2021 a 18/09/2021

The Prime Energize Monte Gordo     

Monte Gordo
41€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Standard, em regime de 

Alojamento e Pequeno Almoço

OLHÃO, TAVIRA, CACELA E MONTE GORDO
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Estadias minimas:  2 noites de 02/05/2021 a 17/08/2021

Praia da Lota - Apartamentos Turísticos    

Praia da Lota - Manta Rota

O Praia da Lota Apartments disponibiliza apartamentos com ar condicionado e uma kitchenette apenas a 
250 metros da Praia da Manta Rota. Apresenta uma piscina exterior com um terraço para banhos de sol e um 
campo de ténis.
Todos os apartamentos do Praia da Lota Apartments incluem uma área de estar com uma televisão, uma 
kitchenette com micro-ondas e uma varanda privada. Os apartamentos estão decorados com cores quentes, 
pisos em azulejos e mobiliário de madeira.
O bar no local propõe uma selecção de bebidas refrescantes e snacks. Está disponível serviço de quartos. Os 
hóspedes também podem visitar o restaurante do Praia da Lota Resort, mesmo ao lado.

41€
Preço indicativo para

Apartamento T1 - Ocupação 
Quádrupla, em regime de  

Só Alojamento

Vasco da Gama    

Monte Gordo

Este hotel à beira-mar disponibiliza 2 piscinas exteriores e um terraço à beira-mar, apenas a 10 minutos a pé 
da Estação Ferroviária de Monte Gordo. As acomodações do Hotel Vasco da Gama incluem casa de banho 
privativa, um mini-bar e ar condicionado. A maioria dos quartos tem varandas para apreciar a brisa fresca do 
mar. Terá a oportunidade de fazer as suas refeições no Restaurante Vasco Da Gama ou comer algo no snack-
-bar com vista para a piscina. Terá a oportunidade de fazer as suas refeições no Restaurante Vasco Da Gama 
ou comer algo no snack-bar com vista para a piscina. O Restaurante Barraquinha serve peixe fresco e saladas 
no seu terraço de praia. Além de 2 campos de ténis, o Vasco Da Gama possui ainda um centro de fitness e 
um mini campo de golfe. Estão disponíveis massagens para tardes de relaxamento. O Vasco Da Gama Hotel 
situa-se a 15 minutos de carro de Altura e a 15 km de Tavira. A fronteira espanhola fica a 3 km através de ferry e 
a 15 km de carro. O hotel oferece estacionamento gratuito.

30€
Preço indicativo para

Pessoa, Duplo Standard Vista Terra,
em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

Edifício Monte Gordo Plaza (Al - Alojamento Local)
Edifício Veleiro (Al - Alojamento Local)
Monte Gordo

EDIFÍCIO VELEIRO - Localizados no centro de Monte Gordo, a cerca de 200m da praia, o Edifício Veleiro, 
constitui uma oferta hoteleira bastante simpática, onde a relação qualidade/preço é inquestionável. Os apar-
tamentos estão todos equipados c/ kitchenette americana, frigorifico, 2 A/C (sala e quarto), casa de banho 
completa, TV satélite e varanda. O Edifício Veleiro assegura os serviços de recepção no edifício das 9h às 12h30 
e das 14h às 18h de 2ª a 6ª (restantes horas na recepção do Hotel Apartamento Monte Gordo & Spa). 

EDIFÍCIO MONTE GORDO PLAZA - Apartamentos novos, modernamente decorados, localizados em frente 
à praia de Monte Gordo, constitui uma oferta hoteleira bastante simpática, onde a relação qualidade / preço é 
inquestionável. Os apartamentos estão todos equipados com ar condicionado, TV LCD, c/ kitchenette ameri-
cana, frigorífico, ar condicionado (sala e quarto), casa de banho completa e varanda. O Edifício Plaza assegura 
os serviços de recepção no edifício das 09h às 13h00 e das 14h às 18h, excepto 4ª e 5ª feira (restantes horas 
na recepção do Hotel Apartamento Monte Gordo & Spa).

57€
EDIFÍCIO VELEIRO

Preço indicativo para
Apartamento T1 - Ocupação Dupla, 

em regime de Só Alojamento

44€
EDIFÍCIO MONTE GORDO PLAZA 

Preço indicativo para
Apartamento T1 Vista Terra Ocupação

Dupla, em regime de Só Alojamento

EDIFÍCIO VELEIRO

EDIFÍCIO MONTE GORDO PLAZA
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Monte Gordo Hotel  
Apartamentos & Spa    

Monte Gordo

Encontra-se situado junto à Mata de Vila Real de Santo António e a 300 metros da praia. É composto por 22 
quartos e 64 apartamentos de um ou dois quartos, ambos equipados com wc completo, televisão LED com 
serviço cabo (com excepção dos canais Premium), ar condicionado, telefone, internet banda larga, secador 
de cabelo, cofre, minibar (nos quartos) e kitchenette equipada (nos apartamentos). O Empreendimento dis-
ponibiliza um restaurante, bar, piscina, Spa equipado com piscina aquecida com contracorrentes e canhões 
de água, ginásio, banho biotérmico, banho turco, sauna e sala de massagens, lavandaria self-service, parque 
privativo e sala de reuniões.

48€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo,
 em regime de 
Alojamento e  

Pequeno Almoço

102€
Preço indicativo para

Apartamento T1 - 
Ocupação Dupla,  

em regime de  
Só Alojamento

Dunamar Hotel Apartamento    

Monte Gordo

Situado sobre a baia de Monte Gordo, a 3 kms de Vila Real de Sto. António. Dispõe de 203 apartamentos com 
banho completo, kitchenette, tv, telefone e ar condicionado. Bar, Snack-bar da piscina, restaurante, Facilidades: 
03 piscinas, duas exteriores para adultos e crianças, uma interior aquecida com sauna e jacuzzi, health club, 
solário e sala de jogos.

103€
Preço indicativo para

Apartamento T1 Vista Terra 
Ocupação dupla, em regime 

de Só Alojamento

Yellow Praia de Montegordo    

Monte Gordo

Com uma localização única no Sotavento Algarvio em frente à praia de Monte Gordo e rodeado por pinhal 
e reserva Natural do Sapal de Castro Marim, o hotel convida a estadias prolongadas durante todo o ano. Em 
família desfrute das óptimas dimensões dos quartos, da saborosa gastronomia regional e aproveite o acesso 
pedonal á praia e à vila de Monte Gordo.Ideal para estadias familiares, de incentivos e grupos, o Yellow Praia 
Monte Gordo oferece uma larga escolha de instalações de lazer e reuniões, tais como: 1 restaurante, 1 bar, 
2 piscinas exteriores e 1 piscina interior aquecida, Health club, sala de jogos e salas de reuniões totalmente 
equipadas. Um dos pontos fortes do Yellow Praia Monte Gordo é o seu programa de animação que incluí uma 
série de actividades desportivas e lúdicas, assim como, música ao vivo. O Hotel dispõe também de Kids Club, 
onde as crianças poderão encontrar diversas formas de se divertirem durante a sua estadia.

39€
Preço indicativo para

Pessoa em Junior Suite R/C, 
em regime de Alojamento e 

Pequeno Almoço

OLHÃO, TAVIRA, CACELA E MONTE GORDO
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Epic Lovers
Epic Sana Algarve  
2 noites

Inclui:
•  2 noites de alojamento, em quarto Duplo Deluxe Ocean Facing, com pequeno almoço buffet no Restaurante Abyad;
•  Serviço VIP especial Romance, no quarto à chegada;
•  1 Jantar Romântico, com bebidas da selecção do hotel incluídas;
•  1 massagem de relaxamento para dois, no Sayanna Wellness Spa; Experiência “Love Tree” (oferta de Coração de madeira para 
a Love Tree); 

•  Acesso livre às actividades de Grupo Epic Vital; 
•  Acesso livre ao Sayannna Wellness Spa (Piscina Interior Aquecida, Ginásio, Piscina de Relaxamento, sauna, Banho Turco). 

Programa sujeito a disponibilidade e sujeito a alterações.

474€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Deluxe Ocean Facing, 
em alojamento e pequeno almoço

Momentos Saúde e Relax
Pine Cliffs, Ocean Suites a Luxury Collection 
Resort & Spa 
2 noites

385€
Preço indicativo para

Pessoa em Junior Ocean  
Suite Resort View, em regime  

de Alojamento e Pequeno Almoço

Inclui:
•  2 noites de alojamento, em quarto Junior Ocean Suite Resort View, com Pequeno Almoço Buffet
•  1 massagem relaxante (50 min)
•  Acesso ao Oásis Termal que inclui: Duches sensoriais, sauna com sal dos Himalaias, Fonte de Gelo, Área de relaxamento interior 
e exterior, Piscina de Hidromassagem, Piscina Kneipp, Banho Turco, Sauna Herbal, Jacuzzi Exterior)

•  10% de desconto em tratamentos adicionais no Spa, excepto Julho e Agosto.

Romance de Cristal
Baia Cristal  
2 noites
Inclui:
•  2 Noites de alojamento em quarto Duplo Vista Mar, com pequeno almoço buffet;
•  Garrafa de espumante, mimos de chocolate e flores no quarto à chegada;
•  Poção do Amor para 2 no Bar;
•  1 Jantar Romântico com “Menu Afrodisíaco” para 2 pessoas (inclui 1 garrafa de vinho seleção do hotel);
•  Acesso à piscina interior climatizada dinâmica, sauna, jacuzzi, banho turco e ginásio;
•  Música ao vivo no Bar;
•  Transporte para o centro do Carvoeiro (aos dias de semana); 
•  Parque de estacionamento privativo (sujeito a disponibilidade);
•  Late Check-out até às 16h00 (mediante disponibilidade);
•  10% Desconto em tratamentos no Baía SPA.

138€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Vista Mar, em regime 
Alojamento e Pequeno Almoço

Grande Romance
Baia Grande  
2 noites
Inclui:
•  2 Noites de alojamento em quarto Deluxe Vista Mar, com pequeno almoço buffet no restaurante ou continental no quarto;
•  Água e Fruta, Garrafa de Espumante e Flores no quarto à chegada;
•  Fantasia de pétalas de rosas no quarto, à chegada;
•  1 Jantar Romântico para 2 pessoas com Menu Romance (inclui 1 garrafa de vinho seleção do hotel);
•  Mùsica ao vivo no bar;
•  Acesso livre à piscina interior climatizada, sauna, banho turco e jacuzzi; 
•  Toalhas para piscina;
•  Transporte para o centro de Albufeira e Praia da Galé; 
•  Parque de Estacionamento Privativo;
•  Upgrade para Suite (mediante disponibilidade);
• Late check - out até às 16h00 (mediante disponibilidade).

138€
Preço indicativo para

Pessoa em Quarto Deluxe Vista Mar,
em regime de Alojamento e Pequeno Almoço

Ultimate Break
Hilton Vilamoura As Cascatas 
2 noites

222€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Deluxe, em regime 
de Alojamento e Pequeno Almoço

Inclui:
• 2 noites de alojamento em quarto Duplo Deluxe, em regime d e alojamento e pequeno almoço buffet; massagem localizada 
de 25 minutos; acesso diário às áreas publicas do 7Seven Spa;

• Hydro Spa (Sauna, Banho aromático, banho turco, túnel de experiências; chuveiro de experiências; fonte de gelo; e área de 
relaxamento;

• Circuito 7Seven Spa (piscina de mergulho de água fria, piscina de lazer, piscina de hidromassagem, jacuzzi multi-orientação, 
jatos e gabinetes de relaxamento)

MOMENTOS

Nota:  Devido à situação pandémica atual alguns serviços poderão estar temporariamente suspensos ou com acesso limitado e/ou sob reserva prévia

Nota:  Devido à situação pandémica atual alguns serviços poderão estar temporariamente suspensos ou com acesso limitado e/ou sob reserva prévia



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
O presente programa/catálogo é o documento informativo no qual se in-
serem as presentes condições gerais, dele fazendo parte integrante e que 
constituem, na ausência de documento autónomo o contrato de viagem.
A presente informação é vinculativa para a agência salvo se cumulativa-
mente:
> O programa o prever expressamente;
> As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
> A informação da alteração seja prestada ao viajante em suporte duradou-
ro;
As presentes condições gerais obedecem ao disposto na legislação em vi-
gor, Decreto-Lei número 17 /2018 de 8 de março.
As Condições Gerais cujo objeto seja uma Viagem Organizada ou Serviço 
de Viagem Conexo constante do presente programa, as correspondentes fi-
chas de informação normalizada e as condições particulares que constam 
da documentação de viagem facultada ao Viajante no momento de reser-
va da viagem consubstanciam o contrato de viagem que vincula as partes.
 

1. ORGANIZAÇÃO
1.1 A organização das viagens incluídas na presente brochura é da Soliférias
- Operador Turístico, S A, pessoa coletiva e número de matrícula 503 339 
938, com sede na Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, lº B, 1600 - 196 Lisboa, 
titular do RNAVT 1989.
 

2. INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o Viajante efetuará o pagamento solicitado. Se a inscri-
ção tiver lugar a 21 dias ou menos da data do início do serviço, o preço to-
tal do mesmo deverá ser pago no ato da inscrição. A Soliférias, S A reser-
va-se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha si-
do efetuado nas condições acima mencionadas. As reservas encontram-
-se condicionadas à obtenção da parte dos fornecedores da confirmação 
de todos os serviços.

3. INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE SETEMBRO
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro na sua redação atual, in-
formamos que o Viajante poderá recorrer às seguintes Entidades de Reso-
lução Alternativa de Litígios de Consumo Provedor do Cliente das Agências 
de Viagens e Turismo in wwwprovedorapavtcom; Comissão Arbitral do Tu-
rismo de Portugal in www.turismodeportugal.pt;

4. RECLAMAÇÕES
4.1 Qualquer desconformidade na execução de um serviço de viagem in-
cluído no contrato de viagem organizada tem de ser comunicada à agên-
cia de viagens organizadora ou retalhista por escrito ou outra forma adequa-
da logo que tal desconformidade ocorra, ou seja, sem demora injustificada 
As mesmas só poderão ser aceites desde que participadas aos fornecedores 
de serviços durante o decurso da viagem, exigindo dos mesmos respectivos 
documentos comprovativos da ocorrência
4.2 O direito a apresentar reclamações para efeitos de redução de preço ou 
direito a indemnização por falta de conformidade dos serviços de viagem in-
cluídos na viagem organizada prescreve no prazo de 2 anos.

5. BAGAGEM
A agência é responsável pela bagagem nos termos legais; O Viajante tem
obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos serviços no mo-
mento de subtração, deterioração ou destruição de bagagem No transporte 
internacional, em caso de dano na bagagem, a reclamação deverá
ser feita por escrito ao transportador imediatamente após a verificação
do dano e no máximo 7 dias a contar da sua entrega. Estando em causa o
mero atraso na entrega da bagagem a reclamação deverá ser feita dentro
de 21 dias a contar da data de entrega da mesma A apresentação de tal
reclamação será fundamento essencial para o acionamento da responsabi-
lidade da Soliférias, S A sobre a entidade prestadora do serviço.

6. LIMITES
6.1 A responsabilidade da agência terá como limite o montante máximo exi-
gível às entidades prestadoras dos serviços, nos termos da Convenção de 
Montreal, de 28 de maio de 1999, sobre Transporte Aéreo Internacional, e da 
Convenção de Berna, de 1961, sobre Transporte Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das 
agências de viagens, relativamente aos seus Viajantes, pela prestação de ser-
viços de transporte, ou alojamento, quando for caso disso, por empresas de 
transportes marítimos, no caso de danos resultantes de dolo ou negligência 
destas, terá como limites os seguintes montantes:
a)€ 441.436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7881, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua da-
nificação;
e)€ 31424, em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a bagagem
nele contida;
d) € 10.375, em caso de perda de bagagem, acompanhada ou não, contida
em veículo automóvel;
e)€ 1097, por danos na bagagem, em resultado da danificação do veículo
automóvel.
6.3 Quando exista, a responsabilidade das agências de viagens e turismo pe-
la deterioração, destruição e subtração de bagagens ou outros artigos, em 
estabelecimentos de alojamento turístico, enquanto o Viajante aí se encon-
trar alojado, tem como limites
a)€ 1397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos depositados à guarda
do estabelecimento de alojamento turístico
6.4 A responsabilidade da agência por danos não corporais está contra-
tualmente limitada ao valor correspondente a três vezes o preço do ser-
viço vendido.

7. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
7.1 Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com informação
a prestar pela agência de viagens, no momento da reserva. Por cada altera-
ção (nomes, datas, tipo de apartamento ou quarto, viagem, etc.) serão co-
bradas despesas de acordo com informação a prestar pela agência de via-
gens no momento da reserva. A aceitação de tais alterações depende de 
aceitação por parte dos respetivos fornecedores.
7.2 A alteração de serviços de viagem / viagens organizadas cuja reserva 
tenha sido efetuada utilizando como forma de pagamento o vale emitido
ao abrigo do Decreto-lei n º 17/2020 de 23 de Abril, ou em caso de reagen-
damento com base no mesmo decreto-lei, está sujeito a uma taxa de res-
cisão de valor igual ao preço do serviço ou outra que venha a ser indica-
da pelos prestadores de serviços e apenas será feita mediante acordo pré-
vio entre as partes.

8. DOCUMENTAÇÃO
8.1 O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua documentação pessoal
ou familiar, (cartão do cidadão, B 1, passaporte, documentação militar, au-
torização para menores, vistos, certificado de vacinas e outros que sejam 
exigidos). A agência declina qualquer responsabilidade pela recusa de con-
cessão de vistos ou a não permissão de entrada ao Viajante em país estran-
geiro, sendo ainda da conta do Viajante todo e qualquer custo que tal si-
tuação acarretar.
8.2 Viagens na União Europeia
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem dentro da 
União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de iden-
tificação civil (Passaporte; B 1, Cartão do Cidadão ou outro documento que 
seja exigível); Para obtenção de assistência médica devem ser portadores do 
respetivo Cartão Europeu de Seguro de Doença; Os nacionais de países não 
comunitários devem consultar informação específica quanto à documenta-
ção necessária para realização de viagem junto das embaixadas/ consula-
dos dos países de origem;
8.3. Viagens fora da União Europeia
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem para fora da 
União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de iden-
tificação civil (passaporte) bem como do visto se necessário (obtenha tal in-
formação junto da agência no momento da reserva); os nacionais de paí-
ses não comunitários devem consultar informação específica quanto à do-
cumentação necessária para realização de viagem junto das embaixadas/ 
consulados dos países de origem;

9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1 Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que um 
Viajante, inscrito para uma determinada viagem, desejar mudar a sua inscri-
ção para uma outra viagem ou para a mesma com partida em data diferente, 
ou outra eventual alteração, deverá pagar a taxa acima referida, como des-
pesas de alteração Contudo, quando a mudança tiver lugar com 21 dias ou 

menos de antecedência em relação à data da partida da viagem, para a qual 
o Viajante se encontra inscrito, ou se os fornecedores de serviços não acei-
tarem a alteração, fica sujeito às despesas e encargos previstos na cláusula 
“Rescisão do Contrato pelo Viajante”.
9.2 Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos serviços contratados 
por motivos não imputáveis à agência (ex ampliação das noites de estadia, 
alteração de voo) os preços dos serviços turísticos poderão não correspon-
der aos publicados no folheto que motivou a contratação

10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir por outra
pessoa que preencha todas as condições requeridas para a viagem organi-
zada, desde que informe a agência de viagens e turismo, por forma escrita, 
até sete dias seguidos antes da data prevista para a partida.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis pelo paga-
mento do saldo em dívida e pelas taxas, os encargos ou custos adicionais 
originados pela cessão, os quais serão devidamente informados e compro-
vados pela agência de viagens e turismo.

11. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
11.1 Sempre que, antes do início da viagem organizada, (i) a agência de via-
gens e turismo se veja obrigada a alterar significativamente alguma das ca-
racterísticas principais dos serviços de viagem, (ii) ou não consiga ir ao en-
contro das exigências especiais solicitada pelo Viajante; (iii) ou propuser o 
aumento do preço da viagem organizada em mais de 8%, o viajante pode, 
no prazo de 08 (oito) dias seguidos:
a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, sendo reembolsado das 
quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição proposta pela agência 
de viagens e turismo, sendo reembolsado em caso de diferença de preço.
11.2 A ausência de resposta por parte do viajante no prazo fixado pela agên-
cia de viagens e turismo implicará a aceitação tácita da alteração proposta 
com a aplicação das respetivas taxas de rescisão previstas na cláusula 15ª, 
infra.

12. RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
12.1 Quando a viagem esteja dependente de um número mínimo de partici-
pantes a Agência reserva-se o direito de cancelar a viagem organizada caso 
o número de participantes alcançado seja inferior ao mínimo.
Nestes casos, o viajante será informado por escrito do cancelamento no 
prazo de:
a) 20 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com du-
ração superior a seis dias;
b) 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com du-
ração de dois a seis dias;
c) 48 horas antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com 
duração inferior a dois dias.
12.2. Antes do início da viagem organizada a agência de viagens e turismo 
poderá ainda rescindir o contrato se for impedida de executar o mesmo de-
vido a circunstâncias inevitáveis e excecionais.
12.3 A rescisão do contrato de viagem pela agência nos termos acima re-
feridos apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos pa-
gamentos efetuados no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do con-
trato de viagem.

13. ALTERAÇÃO AO PREÇO
13.1 Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos ser-
viços e taxas de câmbio vigentes à data de impressão deste programa, pelo 
que estão sujeitos a alterações (aume to ou redução de preço) que resultem 
de variações no custo dos transportes ou do combustível, impostos, taxas e 
flutuações cambiais até 20 dias antes da data de viagem.
13.2 Caso o aumento em causa exceda 8% do preço total da viagem orga-
nizada, aplicar-se-á o disposto na cláusula “ALTERAÇÕES A EFECTUAR PE-
LA AGÊNCIA”.
13.3 Em caso de redução de preço a agência de viagens e turismo reser-
va-se o direito de deduzir ao reembolso a efetuar ao viajante as correspon-
dentes despesas administrativas, que a pedido do viajante serão justificadas.

14. REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços 
não utilizados pelo Viajante por motivos de força maior ou por causa im-
putável ao Viajante, salvo reembolso pelos respetivos fornecedores. A não
prestação de serviços previstos no programa de viagem por causas imputá-
veis à agência organizadora e caso não seja possível a substituição por ou-
tros equivalentes, confere ao Viajante o direito a ser reembolsado pela dife-
rença entre o preço dos serviços previstos e o dos efetivamente prestados.

15. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
15.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo antes do início
da viagem.
15.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja responsável pelo pagamen-
to de todos os encargos a que o início do cumprimento do contrato e a 
sua desistência deem lugar, menos a reafectação de serviços e as econo-
mias de custos.
15.3 Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado pela diferença 
entre a quantia paga e os montantes acima referidos Na presente situação 
o reembolso será efetuado, deduzido da taxa de rescisão, no prazo máximo 
de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem
15.4 O viajante tem ainda direito a rescindir o contrato de viagem antes do 
início da mesma sem pagar qualquer taxa de rescisão, caso se verifiquem 
circunstâncias inevitáveis e excecionais no local de destino ou na sua proxi-
midade imediata que afetem consideravelmente a realização da mesma ou 
o transporte dos passageiros para o destino A rescisão do contrato de via-
gem nesta situação apenas confere ao viajante o direito ao reembolso inte-
gral dos pagamentos efetuados
15.5 O cancelamento de serviços de viagem / viagens organizadas cuja re-
serva tenha sido efetuada utilizando como forma de pagamento o vale emi-
tido ao abrigo do Decreto-lei n.º 17/2020 de 23 de Abril, ou em caso de rea-
gendamento com base no mesmo decreto-lei, está sujeito a uma taxa de 
rescisão de valor igual ao preço do serviço, de forma a evitar reservas simu-
ladas ou fraudulentas feitas apenas com o intuito de antecipar o recebimen-
to dos valores titulados pelo vale.

16. RESPONSABILIDADE
16.1 A agência de viagens e turismo é responsável pela correta execução de 
todos os serviços de viagem incluídos no contrato de viagem.
16.2 Quando se tratar de viagens organizadas, as agências de viagens e tu-
rismo são responsáveis perante os Viajantes, ainda que os serviços devam 
ser executados por terceiros e sem prejuízo do direito de regresso, nos ter-
mos gerais aplicáveis.
16.3 As agências de viagens e turismo organizadoras respondem solidaria-
mente com as agências retalhistas, no caso de viagens organizadas.
16.4 Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens e turismo res-
ponde pela correta emissão dos títulos de alojamento e de transporte e ain-
da pela escolha culposa dos prestadores de serviços, caso estes não tenham 
sido sugeridos pelo viajante.
16.5 A agência de viagens e turismo que intervenha como intermediária em 
vendas ou reservas de serviços de viagem avulsos é responsável pelos erros 
de emissão dos respetivos títulos, mesmo nos casos decorrentes de defi-
ciências técnicas nos sistemas de reservas que lhes sejam imputáveis
16.6 A agência de viagens e turismo é responsável por quaisquer erros. de-
vido a deficiências técnicas no sistema de reservas que lhe sejam imputáveis 
e, se tiver aceitado proceder à reserva de uma viagem organizada ou de ser-
viços de viagem que façam parte de serviços de viagem conexos, pelos er-
ros cometidos durante o processo de reserva.
16.7 A agência de viagens e turismo não é responsável por erros na reser-
va que sejam imputáveis ao viajante ou que sejam causados por circunstân-
cias inevitáveis e excecionais.

17. ASSISTÊNCIA
17.1 Em caso de dificuldades do viajante, ou quando por razões que não
lhe forem imputáveis, este não possa terminar a viagem organizada, a agên-
cia de viagens e turismo dará a seguinte assistência:
a) Disponibilização de informações adequadas sobre os serviços de saúde, 
as autoridades locais e a assistência consular e;
b) Auxílio ao viajante na realização de comunicações à distância e a encon-
trar soluções alternativas de viagem.
17.2 Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de assistência tenha sido 
causada pelo viajante de forma deliberada ou por negligência, a agência de 
viagens e turismo poderá cobrar uma taxa no valor dos custos em que in-

correu em virtude da prestação dessa assistência.
17.3 Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais, o viajante não pu-
der regressar, a agência de viagens e turismo organizadora é responsável 
por assegurar os custos de alojamento necessários, se possível de catego-
ria equivalente, por um período não superior a três noites por viajante. A 
agência de viagens e turismo retalhista é solidariamente responsável pela 
obrigação em causa, sem prejuízo do direito de regresso, nos termos ge-
rais aplicáveis.
17.4 A limitação dos custos prevista supra não se aplica às pessoas com 
mobilidade reduzida, nem aos respetivos acompanhantes, às grávidas e às 
crianças não acompanhadas, nem às pessoas que necessitem de cuidados 
médicos específicos, desde que a agência de viagens e turismo tenha sido 
notificada dessas necessidades específicas pelo menos 48 horas antes do 
início da viagem organizada.

18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo o viajante pode re-
correr ao Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, devendo para tal recor-
rer ao Turismo de Portugal I.P. entidade responsável pelo respetivo aciona-
mento Turismo de Portugal, I.P. Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa, Tel. 
211 140 200 | Fax. 211 140 830 - info@turismodeportugal.pt

19. SEGUROS
19.1 A responsabilidade da agência de viagens organizadora deste progra-
ma e emergente das obrigações assumidas, encontra-se garantida por se-
guro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Seguradores Uni-
dos, apólice nº 0001481167, no montante de 75.000 euros, nos termos da 
legislação em vigor.
19.2 A agência disponibiliza seguros de viagem e opcionais que podem ser 
adquiridos em função das necessidades de segurança do viajante. Existem 
seguros específicos para clientes cuja residência habitual não seja Portugal, 
que devem ser expressamente solicitados.

20. IVA
Os preços mencionados neste programa refletem o previsto no DL 221/85 
de 3 de julho, I. V. A. na margem.

21. VALIDADE
Este documento é válido de e 01/05/21 a 30/04/22.

NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser complementadas por quaisquer 
outras específicas desde que devidamente acordadas pelas partes. Os pre-
ços dos programas estão baseados na cotização média do dólar pelo que 
qualquer derivação relevante desta moeda poderá implicar uma revisão dos 
preços da viagem nos termos constantes da cláusula “alteração de preço”. 
Devido às constantes alterações do preço dos combustíveis sobre os pre-
ços praticados poderá haver alteração do suplemento de combustível in-
serido no preço nos termos constantes da cláusula “alteração de preço”.

INFORMAÇÕES GERAIS

HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA
As horas de partida e de chegada estão indicadas na hora local do respetivo
país e de acordo com horários das respetivas companhias aérea à data de 
impressão deste programa, podendo por isso ser sujeitas a alteração. Os ho-
rários das ligações aéreas podem sofrer alterações, pelo que aconselhamos 
que qualquer serviço adquirido pelo Viajante fora da viagem organizada, te-
nha em conta essa possível alteração. Recomendamos que, caso o Viajante 
pretenda adquirir transportes ou serviços à posteriori da aquisição da viagem 
organizada, que o faça deixando uma margem de tolerância de pelo menos 
6 horas em relação ao horário de chegada/partida prevista na viagem or-
ganizada. Qualquer serviço adquirido fora da viagem organizada, não está 
abrangido pelas garantias do seguro disponibilizado pela Solférias

HOTÉIS/ APARTAMENTOS
As categorias dos hotéis, apartamentos, cruzeiros e serviços apresentados 
nesta brochura seguem as normas de qualidade do país de acolhimento, 
podendo os mesmos ser alterados por outros similares quando por motivos 
alheios à agência não seja possível manter ou confirmar a reserva existente, 
obrigando-se a agência a informar o Viajante logo que de tal tenha conhe-
cimento. Poderão haver serviços que só serão disponibilizados caso se reú-
nam as condições e normas de utilização que se enquadrem no mesmo.
Apartamentos - No caso de o alojamento ser contratado em apartamento 
é da responsabilidade do Viajante a informação do número de pessoas que 
irão ocupar o apartamento. No caso de se apresentarem mais pessoas que 
as reservadas, os fornecedores poderão recusar a entradas.
Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e estão baseados numa ocu-
pação dupla. Nem todos os hotéis dispõem de quarto triplo sendo por nor-
ma colocada uma cama extra que pode não ser de idêntica qualidade. Nos 
quartos equipados com duas camas ou casal, o triplo pode ser constituído 
apenas por aquelas camas A relação dos hotéis e apartamentos constantes 
dos programas é indicativa assim como a sua categoria que respeita a cri-
térios e classificações locais cujos critérios por vezes são distintos dos uti-
lizados em Portugal.

REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados para os suplemen-
tos de meia pensão e pensão completa não incluem bebidas Nas chegadas 
ao hotel após a 19h o primeiro serviço de refeição será o pequeno-almoço 
do dia seguinte, no último dia e salvo possibilidade de late check-out, o últi-
mo serviço do hotel será o pequenoalmoço, ainda assim, condicionada pe-
la hora em que é servido o pequeno-almoço em relação à hora de saída do 
alojamento por parte do Viajante

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas em fun-
ção do primeiro e último serviço. Em regra, sem carácter vinculativo, os 
quartos podem ser utilizados a partir das 14h do dia de chegada e deverão 
ser deixados livres até às 12 h do dia de saída. Nos apartamentos a entrada 
verifica-se geralmente pelas 17 h do dia de chegada e deverão ser deixados 
livres até às 10 h do dia de saída Em muitos alojamentos é solicitado uma ga-
rantia/caução, que é restituída após a saída do Viajante e após confirmação 
do estado em que deixou o alojamento.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Dada a diversidade de condições aplicadas ás crianças (destino e fornece-
dor) recomenda-se questionar sempre as condições especiais que porven-
tura sejam aplicadas à viagem em causa.

INFORMAÇÕES E RESERVAS NA SUA AGÊNCIA DE VIAGENS

SOLFÉRIAS RNAVT Nº 1989, CRCL 503339938
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