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FÉRIAS 
EM FAMÍLIA SÃO 
NO AQUASHOW 
PARK HOTEL!

FÉRIAS 
EM FAMÍLIA SÃO 
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PARK HOTEL!

hotel@aquashowpark.com
www.aquashowparkhotel.com

Tel: +351 289 317 550 | Fax: +351 289 317 559
Semino E.N. 396, 8125-303 Quarteira - Algarve - Portugal
Latitude: 37.09 Longitude: -8.07

> Piscina exterior
> Piscina Interior 

   (aquecida)
> Restaurante

> Bar
> Internet Grátis

> Ginásio
> SPA

> Sala de conferências

QUARTEIRA - ALGARVE - PORTUGAL

Acesso ilimitado
ao Parque!!

incluido na estadia

Diversão Garantida!

Abertos 
de 1 Maio 

a 30 Setembro! 
Venha 

visitar-nos!
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PREÇOS
Os preços apresentados (em euros) são meramente indicativos, e têm como referência o pre-
ço 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 “Momentos”, 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 pre-
ço 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 impossibilidade de alteração ou anula-
ção 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.
TRANSFERES E TRANSPORTE
Sendo uma brochura de autoférias, os preços não incluem transfere ou transporte entre os 
vários serviços incluídos nos programas temáticos, salvo exceções devidamente assinaladas.
IMAGENS
As imagens apresentadas nesta brochura ilustram os Empreendimentos com os seus respe-
tivos alojamentos e/ou facilidades. Nos casos em que são ilustrados 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 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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Se procura momentos de puro relaxamento, venha 
desfrutar do fantástico sol algarvio, com as mais 
apetecíveis praias de Portugal. O clima do Algarve 
convida a umas magníficas férias, sejam elas na praia 
ou na serra, a proximidade do Mediterrâneo propicia-
lhe verãos quentes e secos a par de invernos suaves e 
pouco chuvosos. Por terras Algarvias descobrirá que 
há muito para descobrir para além das praias.

Algarve

FARO

VILAMOURA

ALBUFEIRA

LAGOS

SAGRES

ARMAÇÃO
DE PERA

PORTIMÃO

TAVIRA

MONTE
GORDO

1) AS MAIS BELAS PRAIAS
Desfrutar de quilómetros e quilómetros das mais belas praias é uma ótima sugestão 
para quem gosta de tomar banhos de sol. Por isso, se vai a banhos, porque não 
experimentar a praia do Martinhal e do Castelo, em Sagres, ou a praia do Alvor em 
Portimão, ou até mesmo a praia da Luz em Lagos? Outras sugestões: Aljezur, Vila 
do Bispo, Lagoa, Armação de Pera, Albufeira, Vilamoura, Quarteira, Vale do Lobo, 
Quinta do Lago (Loulé), Faro, Olhão, Tavira, Monte Gordo, Vila Real de Santo António.

2) ITINERÁRIOS DE PATRIMÓNIO & CULTURA 
O Algarve do Infante e dos Descobrimentos: Casa das Arcadas e Castelo dos 
Governadores (Lagos), Fortaleza e Forte da Ponta da Bandeira (Sagres), Castelo 
(Silves). Do Barrocal à Serra: Ruínas do Castelo Árabe (Salir), Capela de S. Luís e Igreja 
Matriz (Alte), ruínas do castelo (Paderne). Na Trilha do Sotavento Algarvio: Castelo e 
Igreja de São Clemente (Loulé), Igreja de São Lourenço (Almancil), Arco da Vila e Sé 
Catedral (Faro), castelo, muralhas, Igreja de Santa Maria do Castelo e ponte romana 
(Tavira) e Castelo (Castro Marim).

3) GOLF DESPORTO DE ELEIÇÃO
O Golfe começou a ser incentivado nesta região com a construção do campo 
de golfe da Penina, criado por «sir» Henry Cotton, e inaugurado pelo presidente 
da República, no ano de 1966. A partir desta data muitos outros foram sendo 
construídos e, 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, Alvor.

4) NATUREZA E AMBIENTE 
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Parque Natural da Ria 
Formosa (Olhão) e Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo 
António (Vila Real de Santo António). 

5) SAÚDE E BEM-ESTAR 
Há quem procure o Algarve pelas suas conhecidas 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. A sua água engarrafada, 
diz-se, acrescenta anos de vida a quem a experimenta, com apenas uma gota. São 
diversas as unidades Hoteleiras que dispõem de Spa’s ou Centros de Thalassoterapia.

6) GASTRONOMIA E VINHOS
Uma das mais fortes razões que lhe podemos dar para conhecer o Algarve é, 
sem sombra de dúvida, a sua doçaria. Não conseguirá evitar experimentar e levar 
consigo os famosos Dom Rodrigos, queijos de figo, torta de alfarroba ou os bolos 
de amêndoa com as suas formas pitorescas. Os licores e aguardentes como o 
medronho da serra e a amêndoa amarga, são também dignos de uma degustação. 
Os “petiscos” não ficam completos sem os Carapaus alimados, amêijoas na 
cataplana, arroz de safio, caldeirada de peixe, sopas de peixe, cação ou de camarão, 
lulas recheadas, choquinhos com tinta, sopa de lebre, papas de milho, cozido de 
grão, caracóis, conquilhas.

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

8) DESPORTOS NÁUTICOS
Nem só de praia vive o Algarve; e o facto é que este destino é também muito 
procurado para a prática de alguns desportos, nomeadamente o surf (Sagres) e a 
pesca submarina (Vilamoura e Quarteira).

Razões para fazer a mala

FORTALEZA DE CABO DE SÃO VICENTE | SAGRES
Situada no extremo sudoeste do País, em Sagres, o Cabo de São Vicente é local de 
paragem obrigatória. Não deixe de observar a bela rosa-dos-ventos com 43 metros 
de diâmetro, a qual se pensa ter servido como relógio de sol.

PRAIAS & PARQUE NATURAL | COSTA VICENTINA
A Costa Vicentina insere-se no Parque Natural e tem praias que constituem 
verdadeiros tesouros da natureza, porém com infra estruturas que as tornam 
perfeitas para serem frequentadas em família.

PRAIA DA DONA ANA | LAGOS
Uma pequena praia bastante popular, a Praia de Dona Ana, localizada na Costa 
Dourada de Lagos, é caracterizada pelas suas formações rochosas bastante 
pitorescas, pelas quais lhe é permitido fazer excursões de barco pelas cavernas. 
Desfrute de uns dias bem passados numa das mais badaladas praias algarvias. 

SERRA DE MONCHIQUE
Na Serra de Monchique, os cenários são de água e vegetação luxuriante. Picos e 
montes que conduzem a vales acolhedores e exuberantes. Com os seus 902 
metros, impõe-se a Fóia, um impressionante miradouro natural com vista para o 
Algarve e Alentejo num horizonte de mar e serra.

CASTELO DE SILVES | SILVES
Construído pelos árabes no século XI, o Castelo de Silves reflete o esplendor que 
a civilização islâmica alcançou no Algarve. Uma visita a não perder, repleta de 
fragmentos de história, que permitem ao visitante imaginar como seria a vida há 
dez séculos atrás.

PRAIA DA COELHA | ALBUFEIRA
Situada a cerca de 5 km da cidade de Albufeira, a Praia da Coelha é uma excelente 
escolha para um bons dias de descanso. Por estar aninhada nas arribas douradas é 
um pequeno refúgio abrigado de todos os ventos, possibilitando-lhe sentir o calor 
do fantástico sol algarvio.

ZOO MARINE / ALBUFEIRA
Sensações únicas numa viagem pelo mundo do conhecimento e aventura onde 
adultos e crianças descobrem os mistérios da vida marinha num dia repleto de 
surpresas e emoções.

RUINAS ROMANAS | QUARTEIRA
Quarteira, bastante procurada pela sua praia, oferece aos seus visitantes as 
conhecidas ruínas romanas de cerro da vila, onde podemos observar como esta 
área foi ocupada pelos romanos no passado.

PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA 
É uma das mais bonitas riquezas naturais do Algarve, tanto pela variedade dos seus 
ecossistemas como pela sua singular localização. Este paraíso natural estende-se 
ao longo de 60 km, desde a zona do Ancão até à da Manta Rota e funciona como 
abrigo para aves migratórias e espécies muito raras.

CACELA VELHA | VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
Simplicidade é a palavra de ordem desta magnífica vila algarvia onde as casinhas 
térreas são todas caiadas de branco. Local ideal para quem procura desvendar os 
segredos do Sul do País, onde existem belas praias e onde descansar e paisagens 
selvagens para desbravar.

Onde ir - A não perder
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Salema Beach Village    

Vila do Bispo

PREÇO INDICATIVO

124,00€
Por Moradia T2 

Ocupação Quadrupla, 
em regime de  

Só Alojamento

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 minimas: 3 noites de 15/07 a 29/07; 5 noites de 30/07 a 26/08

Onyria Palmares Beach House Hotel     

Meia Praia - Lagos

PREÇO INDICATIVO

69,00€
Por Pessoa em Duplo 

Vista Mar com varanda, 
em regime Alojamento 

e Pequeno Almoço

Localizado entre o green do buraco 27 e o Driving-Range e a apenas 700 metros da praia, o Onyria Palmares 
Beach House Hotel é um convite a um mergulho no mar, a uma partida de golf ou, quem sabe, para ficar 
apenas a desfrutar de uma paisagem única. Os 20 quartos decorados com cores suaves, todos eles com 
varandas espaçosas e expostos de forma a enquadrar uma vista panorâmica sobre a fascinante Baía de Lagos 
e o enorme areal da Meia-Praia que se estende do estuário da “Ria de Alvor” às muralhas históricas da cidade 
de Lagos. Os entusiastas de golfe também podem apreciar golfe ao vivo desde a varanda dos seus quartos 
assistindo às partidas nos buracos link, descritos pelo arquitecto de golfe - Robert Trent Jones Jr - como uma 
“Escócia mais quente”!

Cascade Wellness  
& Resort Lifestyle     

Lagos

PREÇO INDICATIVO

80,00€
Por Pessoa em Duplo 

Clássico em regime 
de Alojamento  

e Pequeno Almoço

Aproveitando a sua localização única no topo da falésia da Ponta da 
Piedade, o Cascade Wellness & Lifestyle 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 quatro alas, cada uma refletindo as 
expedições dos navegadores portugueses pelos quatro continentes – 
Europa, África, Ásia e América do Sul -, refletidas igualmente na deco-
ração interior de quartos e suites bastante espaçosos e que englobam 
uma varanda ou terraço. Se viaja em família poderá aproveitar a privaci-
dade e funcionalidade dos nossos apartamentos de um ou dois quar-
tos ou até uma villa, com piscina exterior privada. Delicie-se com um 
cocktail enquanto mergulha nas esplêndidas piscinas exteriores do ho-
tel, uma delas com entrada em fundo de areia natural, experiencie uma 
culinária mundialmente reconhecida nos nossos restaurantes Senses e 
Moods, com opções all-day-dining e à la carte ou simplesmente re-
laxe no Tainai 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 e salas de tratamento. 

DE SAGRES A LAGOS
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Baia da Luz Resort    

Praia da Luz - Lagos

PREÇO INDICATIVO

85,00€
Por Apartamento T1 - 

Ocupação Dupla,  
em regime de  

Só Alojamento

O Baía da Luz tem 4 estrelas e os seus apartamentos são elegantes, estão decorados com cores quentes e 
apresentam pisos em madeira. Incluem comodidades modernas, como televisão por satélite, uma cozinha 
totalmente equipada com máquina de lavar roupa e uma área de estar em separado. Os hóspedes poderão 
desfrutar de vinhos e culinária autêntica italiana no Restaurante Alloro. Existe também um bar onde são ser-
vidas bebidas refrescantes e snacks ligeiros. A recepção está disponível 24 horas por dia e poderá organizar o 
aluguer de automóveis e bicicletas. O Resort conta com acesso Wi-Fi gratuito na Recepção e no Restaurante, 
assim como serviços de babysitter e lavandaria para maior conveniência dos hóspedes.O Baía da Luz está a 
uma curta distância a pé dos bares, restaurantes e lojas da Praia da Luz. 

Estrela da Luz Resort    

Praia da Luz - Lagos

PREÇO INDICATIVO

61,00€
Por Estudio -  

Ocupação Dupla,  
em regime de  

Só Alojamento

Localizado na charmosa Vila da Praia da Luz, a uma curta distância da praia e do centro da Vila, o empreen-
dimento Estrela da Luz oferece vários tipos de alojamento e actividades inseridas num cenário deslumbrante. 
Dispõe de um spa, piscinas, restaurante e bar e, tem nas proximidades uma bela praia, fazendo deste resort o 
local ideal para umas férias em família.
Todos os apartamentos estão equipados com uma televisão por satélite e um leitor de DVD, enquanto muitos 
desfrutam de deslumbrantes vistas para o mar. As modernas cozinhas dos apartamentos são espaçosas e es-
tão totalmente equipadas. Para além de piscinas interiores e exteriores, o Estrela disponibiliza uma banheira de 
hidromassagem, uma sauna e um campo de ténis. O Techno-Gym foi concebido pelo ex-jogador de futebol 
John Aldridge.O Hugo Beaty & Café serve comida durante todo o dia, e no Steven Davies Club Room poderá 
disputar uma partida de bilhar, jogar às cartas ou ver desporto ao vivo na televisão de grande ecrã.

Estadias minimas: 4 noites de 01/04 a 30/06 + 01/09 a 31/10; 7 noites de 01/07 a 31/08 

Jardim da Meia Praia Resort    

Meia Praia - Lagos

PREÇO INDICATIVO

80,00€
Por Moradia T2 -  

Ocupação Quadrupla,  
em regime de  

Só Alojamento

Este charmoso resort de 66 propriedades, divididas em dois e três quartos localiza-se numa zona rural, calma, 
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 privilegiada, onde poderá disfrutar de uma fabulosa marina, campo de golfe e da 
magnífica Meia Praia. Disponibiliza jardins paisagísticos exuberantes, uma piscina exterior de grandes dimen-
sões e acesso Wi-Fi público gratuito. O Jardim da Meia Praia apresenta moradias e apartamentos elegante-
mente mobilados. Tanto as moradias como os apartamentos dispõem de uma cozinha totalmente equipada e 
de um terraço privado. Os hóspedes poderão relaxar numa espreguiçadeira no terraço, junto à piscina exterior. 
O restaurante sazonal do resort, o Restaurante Destino, serve uma ampla variedade de snacks e especialidades 
diárias cozinhadas com ingredientes frescos. 

Estadias minimas: 4 noites de 01/04 a 30/06 + 01/09 a 31/10; 7 noites de 01/07 a 31/08 

DE SAGRES A LAGOS

Estadias minimas: 4 noites de 01/04 a 30/06 + 01/09 - 31/10; 7 noites de 01/07 - 31/08
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DE SAGRES A LAGOS

Hotel Tivoli Lagos    

Lagos

PREÇO INDICATIVO

44,00€
Por Pessoa em Duplo 
Standard, em regime 

de Alojamento  
e Pequeno Almoço

No coração desta antiga e pitoresca cidade, o Tivoli Lagos foi planeado com todo o carácter e encanto de 
uma pequena aldeia entrecortada por jardins. Dispõe de 324 quartos com banho completo, TV satélite, rádio, 
telefone, mini-bar e ar condicionado. Lobby-bar, bar da piscina, 2 restaurantes (Lacóbriga, Pateo Velho). Pisci-
na exterior para adultos e crianças (separada), piscina interior aquecida e jacuzzi. Health Club: equipado com 
sauna, banho turco, sala de massagem (pago e com reserva prévia), ginásio e centro de manutenção física 
equipado com máquinas de manutenção física. Sala de jogos, loja, salões de estar alguns com lareira. Facili-
dades externas: Clube de Praia “ Duna Beach “ na primeira linha da praia e a cerca de 2 km do hotel, servido 
por transporte próprio gratuito para os clientes do hotel, dispõe: Restaurante e snack-bar, terraço com piscina 
(espreguiçadeiras e chapéus de sol grátis na praia e pagos à volta da piscina), cabines e chuveiros, praia con-
cessionada e desportos náuticos. Nota: Algumas facilidades são pagas.

Hotel Vila Galé Lagos    

Lagos

PREÇO INDICATIVO

100,00€
Por Pessoa em Duplo Standard, em regi-

me de Tudo Incluido.

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, tv satélite, mini-bar e ar-condicionado. Bar, restaurantes, pisci-
na exterior com mais de 1.000m2, ténis, ginásio, Spa, Clube NEP com parque infantil.
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Estadias minimas: 3 noites de 01/07 a 16/07 + 28/08 a 17/09; 7 noites de 17/07 a 27/08

Aqualuz Lagos - Suite Hotel
Apartamentos    

Lagos

PREÇO INDICATIVO

62,00€
Por Estúdio Premium -  

2 Pessoas em regime 
de Só Alojamento

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 Solinca Health Club ou no cabeleireiro Beauty Lab.
Para além do serviço completo de bar, é possível desfrutar de uma pausa agradável no terraço ou apreciar a 
vista no jardim antes ou depois de uma refeição no restaurante The Club, onde encontrará um conjunto de 
propostas gastronómicas para saborear a região.

PREÇO INDICATIVO

55,00€
Por Estúdio Premium -  

2 Pessoas em regime 
de Só Alojamento  

(Não Reembolsável)

Estadias minimas: 3 noites de 01/04 a 31/10

Vitasol Park
Apartamentos Turísticos    

Lagos

O Vitasol Park fica situado no alto da Marina de Lagos, a 1 Km da Meia Praia a 800 metros da Marina de Lagos. 
Rodeado por amplas zonas ajardinadas e de lazer, o empreendimento é composto por espaçosos apartamen-
tos de tipologia T1,T2, T3 e T4 em lotes de 4 pisos, com elevador, com amplas varadas e cozinhas equipadas. 
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.

PREÇO INDICATIVO

40,00€
Por Apartamento T1 - 

Ocupação Dupla,  
em regime de  

Só Alojamento.

Dom Pedro Meia Praia
Suite Hotel    

Lagos

Um hotel simples e sofisticado. Elegência, conforto e exclusividade são as palavras que melhor refletem este 
espaço preparado a pensar no seu completo bem-estar. 88 Apartamentos, entre Estúdios T0 e Suites T1 , com 
áreas que vão desde os 38 até aos 60m2, decorados com todo o conforto e dispondo de amplas varandas 
com vista para a Marina, a piscina ou Sul. Parque de estacionamento privado em frente ao edifício (sujeito a 
disponibilidade).

PREÇO INDICATIVO

97,00€
Por Estúdio Standard 

Vista Terra - Ocupação 
Dupla, em regime de 

Só Alojamento

Suite Hotel Marina Club    

Lagos

PREÇO INDICATIVO

44,00€
Por Estúdio Vista Terra 

Ocupação Tripla, em 
regime Só Alojamento

A excelente localização do Dom Pedro Meia Praia, 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 Meia Praia 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.

PREÇO INDICATIVO

67,00€
Por Estúdio Vista Terra 

Ocupação Tripla, em regime  
Alojamento e Pequeno Almoço 

DE SAGRES A LAGOS
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Estadias minimas: Estadias Mínimas: 3 noites de 30/06 a 16/09.

Hotel Yellow Alvor Garden    

Alvor

PREÇO INDICATIVO

45,00€
Por Pessoa em Twin, 

em regime de  
Tudo Incluído

Fuja da rotina e descubra um pequeno oásis em Alvor, onde a tranquilidade e sossego imperam. Rodeado por 
um agradável jardim com lagos, piscinas e apoio de bar, o Hotel Yellow Alvor Garden  é ideal para uns dias 
de descanso e uma excelente opção para umas férias descontraídas com Tudo Incluído: pequeno-almoço, 
almoço e jantar buffet, assim como os snacks, gelados e bebidas nacionais. Atividades diárias para as crianças 
durante o dia E música ao vivo à noite vão complementar a sua estadia e tornar as suas férias inesquecíveis. 
Dispõe também de um mini bus gratuito do Hotel para Alvor e Praia de Alvor, 4 vezes por dia. Caso pretenda 
passar um dia fora do Hotel, providenciamos um lanche, a pedido 24 horas antes.O Hotel está situado a pou-
cos minutos de Alvor, vila que é muito conhecida pelas suas praias e pela sua aldeia piscatória junto à ria.Em 
família, em casal ou entre amigos, em regime de Tudo Incluído, permite-lhe desfrutar de tudo, sem qualquer 
tipo de preocupação.

Luna Clube Brisamar
Alojamento Local
Alvor

PREÇO INDICATIVO

52,00€
Por Pessoa em Apartamento T1  

Ocupação Dupla , em regime  

de Tudo Incluído

Localizado numa zona de abundantes espaços verdes, este aldeamento oferece óptimas condições e facilida-
des para férias em família. A pouca distância da praia de Alvor, onde existe uma diversificada oferta de despor-
tos náuticos e a tipicidade de uma das vilas mais charmosas do Algarve, rica pelo seu artesanato, restaurantes 
e bares junto à Ria. Recentemente remodelados, todos os apartamentos estão confortavelmente mobilados 
e equipados com máquina de lavar roupa, cozinha e casa de banho completas, ar condicionado, TV, cofre 
(mediante pagamento), varandas e um completo programa de animação diária nos restaurantes e bares. As 
piscinas para adultos e crianças, court de ténis, squash e campos de mini-futebol complementam as opções 
de lazer.
Para desfrutar das suas férias com toda a comodidade e sem preocupações, o Luna Clube Brisamar tem dis-
ponível o Regime de Tudo Incluído.

Estadias minimas: 3 noites de 16/06 a 16/09

Luna Alvor Bay
Apartamentos Turísticos    

Alvor

PREÇO INDICATIVO

27,00€
Por Pessoa em Estúdio 

Duplo, 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 requinta-
damente decorados e equipados com TV LCD, Rádio, 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 eléctrica, serviço completo de utensílios e loiças, tábua e ferro de engomar. 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, disponíveis para aluguer, permitem desfrutar da magnífica paisagem da zona 
de Alvor com toda a comodidade. O hotel apenas aceita pessoas maiores de 18 anos.
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Estadias minimas:  3 noites de 28/04 a 31/05 + 23/09 a 31/10; 4 noites de 01/06 a 30/06 +  01/09 a 22/09; 5 noites de 01/07 a 14/07 + 27/08 - 31/08; 
7 noites de 15/07 a 26/08

Aldeamento Turístico da Prainha    

Alvor

PREÇO INDICATIVO

62,00€
Por 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 Prainha. Composto por pequenos conjuntos de apartamentos (T1 a T3) e  vilas com ou sem piscina 
privada V2 a 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 e uma piscina coberta, entre 
as quais, a Atlântica, em forma de concha, no topo da falésia, com vista mar, o elevador embutido nas rochas 
para acesso à praia, 4 restaurantes de especialidades diversas e qualidade superior, campos de ténis, health 
club e wifi na área da recepção.

Estadias minimas:  3 noites de 01/05 a 31/05 + 23/09 a 31/10; 4 noites de 01/06 a 30/06 +  01/09 a 22/09; 5 noites de 01/07 a 14/07 + 26/08 - 31/08; 
7 noites de 15/07 a 25/08

Prainha Clube
Apartamentos Turísticos    

Alvor

PREÇO INDICATIVO

50,00€
Por 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 turísticos, de T0 a T2, todos os apartamentos vira-
dos a sul, com vista piscina e vista mar. Para garantir que os clientes tiram o máximo partido das suas férias 
na Prainha temos ainda 3 campos de ténis (extra), 2 playgrounds, 5 piscinas exteriores (3 para adultos e 2 para 
crianças) 4 restaurantes (Rest. Prainha Clube, Caniço, Pizzaria Miss Pasta, Snack bar Piscina), Thalgo Prainha 
Health Club, 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.

Estadias minimas:  14/04 a 15/04

Alto Fairways (Al.)
Apartamentos Turísticos
Alvor

PREÇO INDICATIVO

52,00€
Por Apartamento T1 

Ocupação Tripla, em regime  
de Só Alojamento. 

O Alto Fairways é composto por apartamentos espaçosos e modernos, 2 piscinas para adultos e 2 para crian-
ças ,estacionamento gratuito (garagem ou no exterior) e wifi gratuito na área da recepção. Os apartamento, 
T1 e T2, contam com cozinha equipada, 2 wc, ar condicionado na sala e quartos, sala com sofá cama e LCD 
e varanda ou terraço. Com vista para o campo Alto Golf, o Alto Fairways convida a desfrutar de umas férias 
relaxantes e tranquilas com a sua família ou amigos, a escassos minutos de carro da Praia da Rocha e Portimão 
e a uma curta caminhada de Alvor, podendo dessa forma também aproveitar as atracções e agitação destas 
localidades, se assim o desejar.
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Estadias minimas: 4 noites de 06/05 a 29/09

Hotel Pestana Delfim    

Alvor

PREÇO INDICATIVO

72,00€
Por Pessoa em  
Duplo Clássico  

em regime de  
Tudo Incluído

O Pestana Delfim é um hotel em regime All Inclusive (pequeno-almoço, almoço e jantar buffet, assim como 
snacks, gelados e bebidas nacionais) situado em Alvor, Algarve. Dedicado especialmente para as famílias, loca-
liza-se a 5 minutos a pé da Praia dos Três Irmãos e a 10 minutos a pé do centro da vila de Alvor, com estaciona-
mento gratuito. Mergulhe na grande piscina exterior e desfrute da enorme zona de relvado. Pode ainda marcar 
uma massagem e/ou tratamento do Magic SPA para uma completa sensação de bem-estar ou, se preferir, 
poderá jogar uma partida de ténis ou golfe, ou ainda, visitar o centro da cidade utilizando os nossostransferes 
gratuitos. Como as crianças são bem-vindas ao Pestana Delfim, onde podem brincar no Kids Club (disponível 
de Junho a Setembro). A maioria dos quartos tem varanda com vista frontal ou lateral para o mar, equipados 
com ar condicionado, televisão por satélite e internet wi-fi.

Pestana Dom João II Hotel & Villas    

Alvor

PREÇO INDICATIVO

32,00€
Por 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 
doAlvor, 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. As Villas Standard possuem cozinhas completas enquanto as Villas Superiores têm kitchenette. 
Ambas têm salas espaçosas, terraços ou varandas.
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Estadias minimas: 3 noites de 19/07 a 26/08

Hotel Pestana Alvor Praia     

Alvor

PREÇO INDICATIVO

73,00€
Por 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: 3 noites de 25/07 a 29/08

Pestana Alvor Atlântico    

Alvor

PREÇO INDICATIVO

69,00€
Por 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 das 8h00 
até as 24h00 . Após esse horário , dirija-se à recepção do Pestana Dom João I . Prepare-se para uma estadia 
à sua medida.
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Estadias minimas: 2 noites de 12/04 a 15/04

Alvor Baía Resort Hotel
Hotel Apartamento    

Alvor

PREÇO INDICATIVO

74,00€
Por Pessoa em Suite 
Clássico Vista Terra,  

em regime de  
Tudo Incluído

Localizado na vila e Alvor, goza de uma localização invejável, a 10 minutos a pé do Centro Histórico, das praias 
de Alvor e de Campos de Golfe. É composto por 402 Estúdios decorados  num conceito moderno, que dis-
põem de quarto, sala com kitchenette de apoio (micro-ondas, placa cerâmica e mini-bar) e varanda, reunindo 
todas condições e facilidades para umas férias inesquecíveis... Ideal para toda a família. Com vista mar lateral, 
os estúdios Prestige proporcionam uma experiência única. Envolvido por um espaço verde de 69.000m2 com 
diversos espaços de desporto e lazer de onde sobressai a magnífica piscina de 100 m de comprimento, 2 
campos de Padle e zona de diversão infantil (Barco Pirata). Possui ainda todo um apoio de serviços como res-
taurantes, bares, salas de reuniões, sala multiusos, SPA com piscina aquecida, banho turco, sauna e massagem. 
Complementando com parque de estacionamento exterior e interior e acesso wi-fi gratuito nas áreas públicas.
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Estadias minimas: 3 noites de 19/07 a 26/08

Pestana Alvor South Beach    

Alvor

PREÇO INDICATIVO

42,00€
Por 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 sucessivas (infinity pools), 
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.  Todos os quartos são modernos e 
elegantes equipados com televisão de ecrã plano e acesso gratuito à internet wi-fi. 

Estadias minimas: 7 noites de 13/04 a 17/04

Jardim do Vau    

Vau - Portimão

PREÇO INDICATIVO

74,00€
Por 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.

Estadias minimas: 2 noites de 01/04 a 30/11/17.

Estrela do Vau
Apartamentos Turísticos    

Vau - Portimão

PREÇO INDICATIVO

37,00€
Por T0 Apartamento Estudio

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.

DE ALVOR A PORTIMÃO



2017-2018

1515

DE ALVOR A PORTIMÃO

Estadias minimas: 3 noites de 13/04 a 15/04 + 01/07 a 15/09

Hotel Tivoli Marina Portimão    

Portimão

PREÇO INDICATIVO

44,00€
Por Pessoa em  

T0 Marina Sun - 
Ocupação Dupla, em 

regime de Alojamento 
e Pequeno Almoço

Situado na Marina junto à praia concessionada e a 5 minutos do centro de Portimão, o Tivoli Marina de Porti-
mão é um resort 4 estrelas que apetece apreciar uma outra vez. As férias sabem sempre a pouco e depressa 
se preenchem de lazer e diversão. Oferece 196 espaçosas suites (que permitem alojar de 1 a 6 pessoas) com 
vista marina ou piscina, equipado com telefone, TV satélite, ar condicionado, acesso à internet Wi-Fi (pago), 
cofre (pago), frigobar, facilidades de chá e café (chaleira elétrica), kitchenette equipada, micro-ondas (a pedido), 
mesa de refeição e varanda ou terraço. O resort dispõe de 1 restaurante, bar e snack-bar, 3 piscinas exteriores 
de água salgada (1 para crianças), ginásio, parque infantil, sala de brincar t/Kids com serviço de animação em 
época alta de ocupação.

Vista Marina - Apartamentos Turísticos    

Portimão

PREÇO INDICATIVO

55,00€
Por 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 espa-
ços 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 aten-
dimento profissional. O Vista Marina também inclui estacionamento coberto e privativo. 
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Hotel Oriental    

Praia da Rocha

PREÇO INDICATIVO

68,00€
Por Pessoa em Estúdio Standard  

Vista Mar - Ocupação Dupla  
em regime de  Meia Pensão

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. 
Distingue-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. Kitchnette disponível em alguns estúdios (a pedido). Bar-cafetaria, restaurante, 
piscina adultos complementam a oferta.

Hotel Luar    

Praia da Rocha

PREÇO INDICATIVO

20,00€
Por 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 e jogos de mesa, bar, snack-bar, piscinas (adultos e 
crianças), jardim, bilhares, ténis de mesa, quiosque Internet, serviço de lavandaria, parque de estacionamento 
e garagem. Espreguiçadeiras, guarda-sóis e garagem grátis.
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Estadias minimas: 3 noites de 13/04 a 16/04

Apartamentos Jardins da Rocha    

Praia da Rocha

PREÇO INDICATIVO

42,00€
Por 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: 3 noites de 01/06 a 30/06; 5 noites de 01/07 a 17/09

Oceano Atlântico
Apartamentos Turísticos    

Praia da Rocha

PREÇO INDICATIVO

44,00€
Por Apartamento T1 - Ocupação  

Dupla em regime de  
Só Alojamento

Situada em Portimão, dispõe de modernos apartamentos com banho completo, telefone, cozinha bem equi-
pada, TV LCD, cofre e ar condicionado, bar, restaurante, 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 periodo 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 pax em teatro, piscina interior aquecida e sala de jogos.

Estadias minimas: 2 noites de 01/04 a 30/06 + 01/10 - 31/10; 5 noites de 01/07 a 31/08

Clube Praia Mar
Apartamentos Turísticos    

Praia da Rocha

PREÇO INDICATIVO

37,00€
Por Apartamento T0 - Ocupação  

Dupla em regime de  
Só Alojamento.

Na Praia da Rocha, num dos destinos de férias mais conhecidos do Algarve, apenas a 250 metros da praia dos 
3 Castelos encontra-se o Clube Praia Mar. É um moderno complexo turístico e apresenta todas as condições 
para proporcionar a quem o visita, umas férias tranquilas e relaxantes num ambiente agradável. A cozinha está 
equipada com uma máquina de lavar louça. A acomodação tem uma casa de banho privativa. É fornecida uma 
televisão de ecrã plano com canais por satélite.
O Clube Praia Mar está situado a 500 metros da Avenida Tomás Cabreira, de onde poderá desfrutar da conhe-
cida Praia da Rocha e da nova Marina da Praia da Rocha. Poderá encontrar nestes locais os mais variados tipos 
de lojas, restaurantes e bares.
A uma distância de 2 km a cidade de Portimão, agora com a sua renovada zona ribeirinha e já conhecida pelos 
típicos restaurantes de sardinha assada.
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Hotel Algarve Casino     

Praia da Rocha

PREÇO INDICATIVO

67,00€
Por 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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Hotel Júpiter Algarve    

Praia da Rocha

PREÇO INDICATIVO

30,00€
Por 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.

Hotel da Rocha 
Suite Hotel    

Praia da Rocha

PREÇO INDICATIVO

38,00€
Por Pessoa em Suite Clássica 
Ocupação Dupla, em regime  

Alojamento e Pequeno Almoço

Situado na primeira linha da Praia da Rocha. Dispõe de 158 Júnior Suites com varanda, banho completo, se-
cador de cabelo, cofre, telefone, mini-bar, TV LCD com TV cabo, kitchenette e ar condicionado. Snack-bar, 
piscina exterior, sala de reuniões e parque de estacionamento.

PREÇO INDICATIVO

57,00€
Por Pessoa em Suite 
Clássica - Ocupação 

Dupla, em regime  
Meia Pensão

Morgado Golf & Country Club    

Portimão

PREÇO INDICATIVO

46,00€
Por Pessoa em  

Duplo Standard em regime de 
Alojamento e Pequeno Almoço

Situado entra as praias de Portimão e a serra de Monchique, este hotel conta com 98 quartos, com varandas 
e terraços com amplas vistas para o Campo de Golf e com uma decoração moderna e cuidada com alguns 
toques de luxo, que transmitem uma sensação de confortável requinte. Rodeado por 2 campos de golfe de 
18 buracos, este hotel é ideal para os amantes de golfe. Dispõe ainda de 4 piscinas (2 para crianças), 1 bar, 1 
restaurante, Internet wi-fi grátis em todo o hotel e parque de estacionamento gratuito. O centro de Portimão, 
com inúmeros restaurantes, cafés e bares, está a 20 minutos  de carro. 
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ALGARVE

2020

Estadias minimas: 3 noites de 01/04 a 31/05 + 01/10 - 31/10; 5 noites de 01/06 a 24/06 + 17/09 - 30/09; 7 noites de 25/06 a 16/09

Água Hotels Riverside    

Ferragudo 

PREÇO INDICATIVO

109,00€
Por Pessoa em Duplo 
Standard, em regime 

de Tudo Incluido

O Água Hotels Riverside, de 4 estrelas, apresenta uma marina privada, belíssimas 
vistas para o Rio Arade e dispõe de piscinas interiores e exteriores. Com janelas do 
chão ao tecto, todos os quartos do Água Hotels Riverside deixam entrar bastante 
luz natural e têm varanda, mini-bar e acesso gratuito à Internet com fios. Para 
relaxar, os hóspedes podem visitar o spa do Água, que possui duches Vichy e sala 
de massagens. Os hóspedes que procuram uma estadia mais activa, podem optar 
por explorar o rio a bordo de um dos barcos do hotel. Os pratos locais da região 
do Algarve podem ser apreciados no restaurante do Água Riverside, enquanto o 
bar disponibiliza bebidas digestivas e é possível jantar ao livre no terraço e salão 
do hotel. 

PREÇO INDICATIVO

87,00€
Por Pessoa em Duplo 
Standard, em regime 
de Pensão Completa

PREÇO INDICATIVO

62,00€
Por Pessoa em Duplo 
Standard, em regime 

de Meia Pensão 

PREÇO INDICATIVO

34,00€
Por Pessoa em Duplo 
Standard, em regime 

de Alojamento  
e Pequeno Almoço

Água Hotels Vale da Lapa     

Carvoeiro 

PREÇO INDICATIVO

152,00€
Por Pessoa em Suite  

Deluxe - Ocup. Dupla, em  
regime de Tudo Incluido

No meio de extensos jardins paisagísticos e de lagoas artificiais, este resort 
de 5 estrelas dispõe de luxuosas villas com Internet por cabo gratuita. Apre-
senta um putting green de 9 buracos no local, piscinas exteriores e um spa. 
Todos os apartamentos estão situados em villas dúplex de 2 pisos, com uma 
decoração moderna e elegante. Cada unidade dispõe de uma grande sala 
de estar e de um quarto com tecto alto e varanda, bem como de uma cozi-
nha completa. No Vale Da Lapa, os hóspedes podem desfrutar do exclusivo 
clube, que alberga um restaurante e bar de design com terraço. Os hós-
pedes podem provar sabores regionais e produtos locais cuidadosamente 
seleccionados. 

PREÇO INDICATIVO

139,00€
Por Pessoa em Suite  

Deluxe - Ocup. Dupla, em  

regime de Pensão Completa

PREÇO INDICATIVO

104,00€
Por Pessoa em Suite  

Deluxe - Ocup. Dupla, em  

regime de Meia Pensão 

PREÇO INDICATIVO

64,00€
Por Pessoa em Suite  

Deluxe - Ocup. Dupla, em  
regime de Alojamento  

e Pequeno Almoço

Villas Barrocal
Alojamento Local
Pêra

PREÇO INDICATIVO

44,00€
Por Apartamento T1 Standard (2 Pax),  

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 piscinas, 
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. Nas áreas públicas do aldeamento é possível 
aceder gratuitamente à Internet através do serviço wifi. 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. 
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Colina Village Resort    

Carvoeiro

PREÇO INDICATIVO

52,00€
Por Apartamento T1 

Ocupação Quadrupla em  
regime Só Alojamento

O Colina Village Resort situa – se no sítio do Poço Partido, na zona do Carvoeiro, próximo de diversas praias de 
grande qualidade do litoral algarvio. O Resort dispõe de restaurante, mini-mercado, bar, piscina para adultos 
e outra para crianças, bar de apoio à piscina, parque para crianças, 2 camopos de ténis e piscina interior. Os 
apartamentos estão equipados com ar condicionado na sala e nos quartos, lareira, telefone, tev satélite, cofre, 
ferro e tábua de engomar e cozinha totalmente equipada.

Colina da Lapa Resort    

Sesmarias - Carvoeiro

PREÇO INDICATIVO

66,00€
Por Apartamento T1 - Ocupação  

Quadrupla em regime  
Só Alojamento

Situado nas Sesmarias, o Colina da Lapa está inserido entre o Carvoeiro e Ferragudo, onde poderá desfrutar 
de um ambiente sossegado e relaxante bem perto de uma das mais bonitas costas da região. Apresenta ex-
celentes condições para as férias de toda a família com restaurante, mini-mercado, bar, piscina para adultos 
e outra para crianças, bar de apoio à piscina, parque para crianças, 2 campos de ténis, campo de voleibol de 
praia. Dispõe de apartamentos T1 e Villas T2 equipados com ar condicionado na sala e nos quartos, lareira, Tv 
satélite, cofre, ferro e tábua de engomar e cozinha totalmente equipada.

Hotel Colina dos Mouros    

Silves

PREÇO INDICATIVO

20,00€
Por Pessoa em Duplo,  

em regime de Alojamento  
e Pequeno Almoço

Situado à entrada de Silves, numa das zonas mais ricas do Algarve, no que diz respeito a referências histórico 
– patrimoniais. Dispõe de 52 quartos equipados com ar condicionado, WC com duche, TV satélite, telefone, 
secador de cabelo e cofre. Dispõe também de uma piscina para adultos e outra para crianças; recepção 24 
horas, 2 batres; restaurante; sala de convívio; jardins e serviço de snack para a piscina; zonas de banho de sol 
com espreguiçadeiras e chapéus-de-sol.
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Estadias minimas: 3 noites de 15/07 a 31/08

Pestana Palm Gardens    

Carvoeiro

PREÇO INDICATIVO

65,00€
Por Resort Suite - Ocupação  

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 200 metros do hotel. 
O hotel Pestana Palm Gardens em Carvoeiro é constituido por Apartamentos Estúdio, Apartamentos T1 e Vilas 
Geminadas V1 e V2. As Vilas V2 Premium oferecem vista-mar garantida e terraço privativo. Todas as unidades 
com excepção do Apartamento T1, estão equipadas com cozinhas espaçosas e amplas portas de correr que 
se abrem para os jardins ou patios. O Apartamento T1 é do tipo Suite de Hotel e tem 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 tenis, tenis de mesa. O Pimenta Preta Pool Bar serve refei-
ções ligeiras e snacks junto à piscina até às 18h00, podendo ainda tomar bebidas até às 23h00.

Estadias minimas: 3 noites de 12/09 a 30/09; 5 noites de 01/06 a 30/06 + 01/09 a 11/09; 7 noites de 01/07 a 31/07

Garvetur - Quinta Polaris II    

Carvoeiro

PREÇO INDICATIVO

58,00€
Por Apartamento T1 - Ocupação  

Dupla, em regime de  

Só Alojamento 

Complexo Turístico composto por 28 apartamentos, todos modernamente equipados e decorados. Dispõe 
de ar condicionado nos quartos e sala, e cozinha equipada com maquinas de lavar roupa, louça, forno e 
microondas. O empreendimento localiza-se no Sitio dos Moinhos, a 1.500 metros do centro do Carvoeiro 
e praia.  A zona é caracterizada por ser da máxima tranquilidade com óptimas vistas de campo, ao mesmo 
tempo que está a cerca de 20 minutos a pé dos mais movimentados restaurantes bares e praia. O empreen-
dimento dispõe de apartamentos adaptados a pessoas com mobilidade reduzida. Na recepção poderá obter 
informações sobre todos os serviços, quer de lazer quer de limpeza ou outros.
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Estadias minimas: 5 noites de 01/04 a 31/10.

Hotel Baía Cristal    

Carvoeiro

PREÇO INDICATIVO

70,00€
Por Pessoa em Duplo Standard ,  

em regime de Tudo Incluido

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 exterior, um spa 
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, bem como casa de banho privativa com banhei-
ra, chuveiro, bidé, secador de cabelo e produtos de higiene pessoal gratuitos. A internet wi-fi está disponível nos 
quartos mediante pagamento de suplemento e nas áreas públicas gratuitamente. O Restaurante Gaivota serve 
uma generosa gastronomia local, enquanto o Bar Albatroz proporciona uma atmosfera relaxante e música ao 
vivo. Os hóspedes podem saborear cocktails exóticos e snacks enquanto relaxam no espaçoso terraço. As mas-
sagens 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 - Suites & Villas Hotel    

Carvoeiro

PREÇO INDICATIVO

39,00€
Por Pessoa em Twin Ocupação 

Dupla, em regime de Alojamento 
e Pequeno Almoço

O Vale d’El Rei está situado na paisagem rural do Algarve, rodeado por vinhas, apenas a 3 km da arenosa Praia 
da Marinha. É composto por duas áreas distintas, Suite Hotel (quartos Duplos e Suites) e Moradias. Todos os 
quartos incluem  televisão por satélite e casa de banho privativa equipada com secador de cabelo. O resort 
dispõe de receção 24h, acesso Wi-Fi gratuito, 3 piscinas (02 para adultos e 01 para crianças), bar da piscina 
(sazonal), Café Calabash, ginásio, campo de ténis, kids club (sazonal) e parque infantil, espaços verdes e esta-
cionamento exterior gratuito. O Restaurante Serenata, oferece um ambiente com classe mas descontraído. O 
Day Spa conta com sauna, banheira de hidromassagem, banho turco e serviço de massagens. A equipa de ac-
tividades do hotel pode organizar passeios de cavalo, passeios de bicicleta de montanha e excursões de pesca. 
O Vale d’El Rei Resort possui serviço de transporte gratuito para a Praia da Marinha e o centro do Carvoeiro. 

Estadias minimas: 2 noites de 13/04 a 16/04

Rocha Brava Village Resort    

Carvoeiro

PREÇO INDICATIVO

78,00€
Por Apartamento T1 - 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. Facilidades: Bar, cafetaria, restaurante, piscinas sendo uma delas aquecida no 
inverno, ténis, ginásio, centro de beleza, clube de crianças dos 4 aos 12 anos a funcionar entre Maio a Setem-
bro (5 vezes por semana excepto feriados), supermercado, tabacaria. Transporte gratuito 3 vezes ao dia para a 
praia e vila do Carvoeiro.
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Suites Alba Resort     

Carvoeiro

PREÇO INDICATIVO

149,00€
Por Villa em regime  

de Alojamento  
e Pequeno Almoço

O Suites Alba Resort & Spa 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, 
propriedade do antigo capitão da Selecção Portuguesa de Futebol, Luís Figo, é um refúgio idílico caracteriza-
do pelo seu ambiente simultaneamente exclusivo e sofisticado, onde requinte e qualidade caracterizam um 
serviço multifacetado de excelência. 
O Suites 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-
ções, ginásio, jacuzzi 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

PREÇO INDICATIVO

47,00€
Por Pessoa em Duplo Standard, 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. Durante todo 
o ano poderá desfrutar de um programa de atividades fitness para adultos totalmente gratuito. O Kids Club está 
aberto durante as férias de Páscoa e Verão (acesso gratuito). Dispõe ainda de um restaurante Mediterrânico, 
Pool Bar, Olive Bar, Health Club com piscina interior aquecida, sauna, Jacuzzi e ginásio, 2 piscinas exteriores 
(gratuito) e um dos melhores  Spa´s da região. Serviço de shuttle gratuito para as praias e centro de Carvoeiro.

Monte Santo Resort     

Carvoeiro

PREÇO INDICATIVO

102,00€
Por T1 Suite - Ocupação  

Tripla, 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 Nuno 
Alves, no Restaurante Monte dos Comensais, ou no Alma Spa by Thalgo que oferece uma enorme variedade 
de massagens 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.
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Hotel Tivoli Carvoeiro    

Carvoeiro

PREÇO INDICATIVO

85,00€
Por Pessoa em Twin Vista Jardim,  

em regime de  Alojamento  
e Pequeno Almoço

Na pitoresca vila de Carvoeiro, na praia de Vale Covo, onde o mar azul desenha recortes nas imponentes fa-
lésias e as areias finas contrastam com o verde dos campos de golfe, renasce o “novo” Tivoli Carvoeiro, agora 
como unidade de 5 estrelas e com uma decoração mais contemporânea e elegante.
Esta nova renovação vai oferecer quartos mais amplos e confortáveis que irão superar as expectativas, ofere-
cendo assim
uma nova categoria de quarto familiar que vai permitir alojar até  4 pessoas.
Para além do novo conceito de tratamentos de relaxamento, o Tivoli Spa, outra das grandes novidades será 
o Sky Bar, localizado no topo do Hotel, onde será possível provar os nossos apetecíveis cocktails enquanto 
desfruta de uma vista panorâmica sobre o Oceano Atlântico.
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Pestana Viking Beach & Spa Resort    

Alporchinhos

PREÇO INDICATIVO

30,00€
Por Pessoa em Duplo Clássico  

Vista Jardim, 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 
minutos 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 19/07 a 26/08

Terrace Club - Apartamentos Turísticos    

Alporchinhos

PREÇO INDICATIVO

22,00€
Por Apartamento T1 - Ocupação  

Dupla, em regime de  
Só Alojamento

O Terrace Club ergue-se diante de um dos mais magníficos trechos da costa, tendo como cenário a 
Praia da Senhora da Rocha, uma das mais belas e acolhedoras praias do Algarve, o que explica o galardão  
de QUALIDADE DE OURO
Os apartamentos espaçosos e confortáveis dispõem de uma ampla área de estar com varanda privada, casa 
de banho, TV Satélite, cofre (aluguer), telefone, cozinha ou kitchenette com 2 placas elétricas, frigorífico e 
micro-ondas. Comece bem o seu dia, com uma agradável refeição, seja um pequeno-almoço ou um tradi-
cional chá composto por doçarias irresistíveis, gelados deliciosos além do pão, salgados e bolos quentinhos. 
No Restaurante Terrace Grill, pode escolher a sua refeição quente ou fria e, se preferir, ainda poderá usufruir do 
nosso serviço de “Take-away”. No exterior, poderá também usufruir de piscina para adultos e crianças, parque 
infantil, campo de jogos (futebol e volley na areia mediante programa de animção) e estacionamento público. 

FERRAGUDO, CARVOEIRO E ARMAÇÃO DE PÊRA
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Vilalara Thalassa Resort     

Armação de Pêra

PREÇO INDICATIVO

141,00€
Por Pessoa em Junior Suite  

Vista Jardim, 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 100 suites júnior, 11 suites e 13 apartamentos de cores suaves que pare-
cem ter sido inspirados em Gaudí. O Resort tem 4 piscinas de água do mar exteriores, (uma das quais aquecida 
sazonalmente) e 2 piscinas de água doce (uma para crianças). O Vilalara Thalassa Resort oferece variadíssimas 
actividades tais como: ténis, padel, ginástica, introdução ao bodybuilding, iniciação ao tai chi chuan e ioga 
(actividades pagas). Este resort integra um dos melhores Centros de Talassoterapia do mundo e representa 
tudo o que há de melhor em termos de utilização do clima marinho atlântico e dos seus derivados com fins 
terapêuticos, colocando à disposição dos clientes equipamentos e tratamentos modernos.. Uma experiência 
integrada para relaxar, revitalizar, re-energizar e rejuvenescer.

Estadias minimas: 2 noites de 01/04 a 30/06 + 01/09 - 31/10; 3 noites de 01/07 a 31/08

Hotel Vila Galé Náutico     

Armação de Pêra

PREÇO INDICATIVO

100,00€
Por Pessoa em Duplo 

Standard em regime de Tudo 
Incluido

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 
desportos náuticos, os 233 quartos do hotel Vila Galé Náutico 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 dois bares e 
um restaurante. 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.

Aldeamento Quinta das Figueirinhas    

Alporchinhos

PREÇO INDICATIVO

34,00€
Por Apartamento T1 em  

regime de Só Alojamento

Os Aldeamentos Turísticos Quinta das Figueirinhas e Quintinha Village complementam-se um ao outro com 
apartamentos 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 roupa e louça nas Villas dúplex e wi-fi grátis nas áreas comuns. 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.

Aldeamento Quintinha Village    

Alporchinhos

PREÇO INDICATIVO

47,00€
Por Apartamento T2 Duplex - Máximo 6 

pessoas em regime de Só Alojamento. 

Estadias minimas no Aldeamento Quintinha Village:  2 noites de 01/04 a 30/06 + 01/10 - 31/10; 3 noites de 01/07 a 31/08



ALGARVE

2828

Be Live Palmeiras Village     

Armação de Pêra

PREÇO INDICATIVO

54,00€
Por Duplo Standard, 

em regime de  

Tudo Incluído

O Be Live Palmeiras Village é um resort recém-inaugurado, localizado na vila de Porches, no coração do Algar-
ve, que oferece uma ampla gama de serviços para adultos e crianças. Localizado na bela baía da Vila da Senho-
ra da Rocha, a apenas 300 metros da praia e com uma vista magnífica sobre o Oceano Atlântico, encontramos 
um lugar moderno e acolhedor para desfrutar da praia, natureza, boa comida e um ambiente que combina 
entretenimento, divertimento, relax/descanso e cultura. Dispõe de um total de 404 amplos quartos de design 
moderno e acolhedor, equipados com: Ar-condicionado/ aquecimento, secador de cabelo, espelho de au-
mento, cofre (com custos), TV LCD, Wi-Fi (com custos), telefone, minibar (com custos) e varanda. Oferece uma 
escolha de refeições e serviço de bebidas dentro do pacote “24 horas All Inclusive”. Dispõe de 2 Restaurantes 
Buffet (em ambos os restaurantes é servido pequeno almoço, almoço e jantar com Live Cooking diariamente 
com várias carnes e peixes frescos preparados e grelhados na hora); 1 Restaurante á la Carte; Bar da Piscina; 
Lobby Bar; Show Bar; 2 Piscinas para Adultos e Crianças; Actividades para crianças e famílias - Mini club (3 a 7 
anos) e Maxi Club (8 a 12 anos). Outras Facilidades disponíveis: Receção 24 horas; Lojas, Ginásio, Estaciona-
mento (com custos), Ringue para a prática de desportos, Campo de Voley de Praia, Música e Shows ao Vivo.

FERRAGUDO, CARVOEIRO E ARMAÇÃO DE PÊRA
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Vidamar Resort Algarve     

Herdade dos Salgados

PREÇO INDICATIVO

93,00€
Por Pessoa em Duplo 

Vista Resort, em regime 

de Meia Pensão 

Recebidos pelo som do oceano, assim que entram no VIDAMAR RESORTS 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. O resort é composto por um elegante hotel 
de 5 estrelas e moradias com piscina privada. Os quartos e suites do hotel são ideais para casais e famílias e 
têm um ambiente moderno e sofisticado. Estão equipados com televisor LCD, mini bar, ar condicionado, 
secador de cabelo, chaleira e acesso à internet e disponíveis no regime de meia pensão. As moradias com 
2, 3 e 4 quartos são espaçosas e ideais para férias em família ou em grupo. A cozinha totalmente equipada 
permite-lhe preparar comodamente as suas refeições.  O Aquatica Kids World (abertura sazonal) foi concebido 
específicamente para as crianças tendo em conta as suas necessidades - desde os 4 aos 11 anos de idade. O 
principal objectivo é divertir e entreter os mais novos, enquanto os pais relaxam e disfrutam de uma área ex-
terior privilegiada com mais de 20.000m2, localizada nas dunas e com acesso directo à praia, bem como dos 
vários restaurantes e bares temáticos disponíveis no hotel. A experiência gastronómica no VIDAMAR é comple-
mentada com o conceito DINE AROUND, que permitirá aos nossos clientes usufruírem da meia pensão em 4 
restuarntes com temáticas diferentes. Sinta - se mimado e viva o prazer de tempo passado longe do stress do 
dia-a-dia no SPA Delmar. 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 romântico 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.

ALBUFEIRA
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Salgados Palace     

Herdade dos Salgados

PREÇO INDICATIVO

49,00€
Por Pessoa em Duplo  

Standard NAU, em regime de  
Alojamento e Pequeno Almoço

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 Quartos 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), estacionamento coberto 
e  à superfície, wi-fi gratuito em todo o hotel & Kids Club dos 3 aos 12 anos (sazonal). 
Fazem parte ainda desta uni-
dade, o Palácio de Congressos 
do Algarve com um anfiteatro 
para 1650 pessoas e 40 salas 
de multiusos para a realização 
de tiodo o tipo de eventos. No 
Resort e a poucos metros do 
Hotel encontra - se o Campo 
de Golfe Salgados (18 buracos) 
com Driving range, àreas de 
Chipp & Putt, Club House e loja 
de golfe, com possibilidade de 
aluguer de equipamento .

Estadias minimas: 3 noites de 01/06 a 30/09

PREÇO INDICATIVO

67,00€
Por Pessoa em Duplo  

Standard NAU, em regime  
de Meia Pensão

PREÇO INDICATIVO

134,00€
Por Pessoa em Duplo  

Standard NAU, em regime  
de Tudo Incluido  

(01 Junho a 30 Set.)

Salgados Palm Village     

Herdade dos Salgados

PREÇO INDICATIVO

94,00€
Por Pessoa em Junior Suite 

Standard - 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 televisão 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.

Estadias minimas: 7 noites de 14/07 a 26/08 

Salgados Vila das Lagoas     

Herdade dos Salgados

PREÇO INDICATIVO

82,00€
Por Apartamento T1 Ocupação  

Dupla, em regime de  
Só Alojamento

O Salgados Vila das Lagoas está inserido num condomínio privado, junto à Praia e ao campo de Golfe dos 
Salgados, onde encontrará tudo para as sua férias. Dispõe de apartamentos de 2 e 3 quartos completamente 
equipados com cozzinha moderna, uma suite, um ou dois quartos duplos, sala de estar e jantar, casa de banho 
social e varanda espaçosa. Equipamentos comuns a todas as tipologias: microondas, placa, forno, frigorífico 
(combinado), mkáquina de lavar loiça, máquina de secar / lavra roupa, torradeira, chaleira, máquina de café, 
tábua e fero de engomar, varinha mágica, LCD, termo-acumulador e ar condicionado. Facilidades disponíveis: 
7 piscinas exteriores (1 para crianças) com bar de piscina com esplanada (abertura sazonal - serve snacks ligei-
ros), restaurante / bar com 80 lugares (abertura sazonal - bar durante a tarde e jantar), bar ClubHouse inserido 
no Campo de Golfe dos Salgados.

ALBUFEIRA
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São Rafael Atlântico     

São Rafael - Albufeira

PREÇO INDICATIVO

62,00€
Por Pessoa em Duplo 

Standard NAU, em 
regime de Alojamento 

e Pequeno Almoço

O São Rafael desfruta de uma localização privilegiada, com vista para a praia de São Rafael e a poucos minu-
tos do centro de Albufeira. Distingue - se pela arquitectura contemporânea. 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 1.800m2, com piscina interior aquecida, 3 piscinas exteriores e várias áreas 
de restauração - o “Seven Seas” buffet, o à la carte “Mediterranean” e o italiano “Al Fresco”. Acesso gratuito à 
internet. Serviço de shuttle para o centro de Albufeira.

São Rafael Suites     

São Rafael - Albufeira

PREÇO INDICATIVO

104,00€
Por Pessoa em Duplo 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. Disponibiliza 2 bares e 3 restaurantes (1 sazonal). As instalações incluem o “Relax Center” para 
tratamentos de estética e massagens com piscina interior aquecida, saun, 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.
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Estadias minimas: 3 noites de 25/06 a 14/07 + 27/08 a 16/09 ; 5 noites de 15/07 a 26/08

Vidamar Resort São Rafael     

São Rafael - Albufeira

PREÇO INDICATIVO

83,00€
Por Guesthouse - 

Ocupação Dupla em 
regime de Alojamento 

e Pequeno Almoço 

Vidamar Villas, Apartments and Guesthouse Resort 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, Praia de São Rafael.
Reúne diferentes tipologias de Alojamento compostas por Moradias, Apartamentos e Quartos na Guesthouse 
que poderão ir de encontro aos desejos dos nossos clientes, quer estes sejam famílias ou até mesmo casais. 
Moradias geminadas com 2 andares e disponibilizando 3 quartos, para 5 e 6 pessoas. Todas as moradias têm 
terraço com vista mar, ar condicionado, acesso internet Wi-Fi, uma televisão ecrã plano full HD na sala e 1 lugar 
de estacionamento na garagem comum. 
Moradias geminadas com piscina privada com 2 andares e disponibilizando 1 e 2 quartos e varanda com vista 
mar. Todas as moradias têm terraço com vista mar, ar condicionado, acesso internet Wi-Fi, uma televisão ecrã 
plano full HD na sala e 2 lugares de estacionamento na garagem comum.
Todos os Apartamentos estão completamente equipados e decorados para tornar as suas férias inesquecíveis. 
Os Apartamentos têm ar condicionado, acesso internet Wi-Fi e uma televisão ecrã full HD na sala. Os hóspe-
des 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 internet Wi-Fi. Os hóspedes 
têm ainda acesso a uma piscina exterior, uma sala de estar 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.

ALBUFEIRA
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Estadias minimas: 3 noites de 01/07 a 31/08

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 um bar interior, parque infantil, sala de jogos, 
zona de massagens e animação 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 Falésia Beach Resort divide-se em duas unidades - Falésia Mar 
e Falésia Garden. 

PREÇO INDICATIVO

56,00€
Por Apartamento T1 

Vista Jardim (Ocupação 
2 Adultos + 2 crianças 

até 14 anos), em regime 
de Só Alojamento

PREÇO INDICATIVO

74,00€
Por Apartamento T1 

Vista Jardim (Ocupação 
2 Adultos + 2 crianças 

até 14 anos), em regime 
de Alojamento  
e Peq. Almoço

PREÇO INDICATIVO

111,00€
Por Apartamento T1 

Vista Jardim (Ocupação 
2 Adultos + 2 crianças 

até 14 anos), em regime 
de Meia Pensão

PREÇO INDICATIVO

149,00€
Por Apartamento T1 

Vista Jardim (Ocupação 
2 Adultos + 2 crianças 

até 14 anos), em regime 
de Pensão Completa

Falésia Mar   

Albufeira
PREÇO INDICATIVO

56,00€
Por Apartamento T1 

Vista Jardim (Ocupação 
2 Adultos + 2 crianças 

até 14 anos), em regime 
de Só Alojamento

PREÇO INDICATIVO

74,00€
Por Apartamento T1 

Vista Jardim (Ocupação 
2 Adultos + 2 crianças 

até 14 anos), em regime 
de Alojamento  
e Peq. Almoço

PREÇO INDICATIVO

111,00€
Por Apartamento T1 

Vista Jardim (Ocupação 
2 Adultos + 2 crianças 

até 14 anos), em regime 
de Meia Pensão

PREÇO INDICATIVO

149,00€
Por Apartamento T1 

Vista Jardim (Ocupação 
2 Adultos + 2 crianças 

até 14 anos), em regime 
de Pensão Completa

Falésia Garden

Falésia Garden

Falésia Mar Falésia Mar
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Hotel Baía Grande    

Albufeira

PREÇO INDICATIVO

37,00€
Por Pessoa em Twin Standard,  

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 e uma 
piscina exterior. Os quartos do Hotel Baia Grande, decorados com cores neutras, apresentam varandas, ar 
condicionado, uma televisão de ecrã plano com canais por satélite e um mini-bar. Algumas acomodações 
disponibilizam vistas panorâmicas. De manhã é servido um buffet de pequeno-almoço no terraço para banhos 
de sol com vistas para a piscina. O Hotel Baia Grande possui um restaurante e um piano bar e durante o Verão, 
os hóspedes poderão desfrutar de música folk e de churrascos junto da piscina. Esta propriedade tem ainda 
um balcão de turismo que aluga bicicletas e fornece informações sobre as atracções locais.

Estadias minimas: 3 noites de 04/06 a 01/07 + 10/09 a 30/09; 2 noites de 02/07 a 15/07 + 27/08 a 09/09; 7 noites de 16/07 a 26/08; 5 noites de 02/07 
a 15/07 + 27/08 a 09/09

Apartamentos Jardins Vale de Parra    

Vale de Parra - Albufeira

PREÇO INDICATIVO

32,00€
Por Apartamento T1 Standard - 

Ocupação Tripla, em regime  
de Só Alojamento. 

Situado nos arredores da Capital do Turismo - Albufeira - num ambiente tranquilo próximo das melhores praias 
algarvias, entre a Marina de Albufeira e o Campo de Golfe dos Salgados, os Jardins Vale de Parra têm ao seu 
dispor 104 Apartamentos T1 e T2, com ou sem varanda. Estes apartamentos têm uma combinação perfeita 
entre o bom gosto, simplicidade e linhas modernas, com cores que inspiram ao descanso e à paz de umas tão 
merecidas férias. Têm também acesso directo às piscinas, sendo uma delas especialmente construída a pensar 
na segurança das crianças, comuns a todos os apartamentos, assim como um snack-bar de apoio à piscina, 
onde pode haver partilha de culturas e convívio entre os nossos hóspedes.  

Estadias minimas: 2 noites de 12/04 a 15/04; 5 noites de 01/06 a 09/07 + 01/09 a 30/09; 7 noites de 10/07 a 31/08

Clube Albufeira Resort    

Albufeira

PREÇO INDICATIVO

229,00€
Por Apartamento T1 Standard - Ocupação 

Quadrupla, em regime de Tudo Incluido

O Clube Albufeira é um elegante resort 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 in-
cluem 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 (pago), 
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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Estadias minimas: 3 noites de 01/07 - 31/08/17. 

Golden Beach    

Praia da Oura

PREÇO INDICATIVO

57,00€
Por Pessoa em Twin Vista Terra,  

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 
férias inigualáveis junto a uma das mais belas praias da região algarvia. Encontra-se a uma curta distância da 
melhor área de animação noturna, restaurantes, lojas e bares. Na área central do empreendimento poderá re-
laxar na piscina, e desfrutar de um agradável espaço onde terá ao seu dispor espreguiçadeiras, chapéus-de-sol 
e um bar de apoio. A localização aliada ao estilo moderno e confortável dos apartamentos, tornam o Golden 
Beach um destino desejável para famílias e/ou casais.

Aqua Pedra dos Bicos  
Design Beach Hotel    

Albufeira

PREÇO INDICATIVO

42,00€
Por Pessoa em Twin Clássico  

Vista Resort, em regime  
Alojamento e Pequeno Almoço

Inaugurado em 2008, esta unidade de 4 estrelas, oferece um total de 140 quartos e 2 Suites. Com uma lo-
calização 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 tranquilas ou para 
uma escapadinha a dois. Todos os quartos apresentam uma decoração moderna e disponibilizam televisão 
por satélite, minibar, casa de banho privativa equipada com secador de cabelo e  varanda privativa. Dispõe de 
acesso Wi-Fi gratuito. No restaurante Serenata, os hóspedes poderão desfrutar de especialidades da gastrono-
mia algarvia, bem como de alguns pratos clássicos da tradição culinária mediterrânica. Providencia ainda uma 
piscina exterior e acesso direto à praia (400 metros). Conceito de Adults Only (a partir dos 13 anos) 

Velamar Budget Boutique Hotel    

Albufeira

PREÇO INDICATIVO

29,00€
Por Pessoa em Twin Clássico, 

em regime de Alojamento e 
Pequeno Almoço 

Completamente renovado, o Velamar Budget Boutique Hotel está localizado entre a vila de Olhos D’Água e 
a Praia de Santa Eulália, na região de Albufeira.  A apenas 900 metros da Praia Maria Luísa e a um passeio de 
distância encontra vários supermercados e restaurantes. Oferece um total de 73 quartos e 2 suites elegante-
mente decorados que incluem televisão por satélite, minibar e casa de banho privativa equipada com secador 
de cabelo. O hotel  dispõe de receção 24h, acesso Wi-Fi gratuito, uma piscina exterior, sala de reuniões e 
lounge bar. É servido um buffet de pequeno-almoço na moderna sala de pequenos-almoços, com vistas pa-
norâmicas 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 estacionamento exterior privativo gratuito. 
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Estadias minimas: 2 noites de 13/04 a 16/04

Hotel Grande Real Santa Eulália     

Albufeira

PREÇO INDICATIVO

63,00€
Por Pessoa em Quarto 
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 
condicionado, 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 restaurantes no local, que propõem uma variedade de opções, desde cozinha portuguesa a gastronomia 
internacional. 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 tratamento, uma piscina com Circuito 
Thalasso, salas de massagens e Tratamentos, áreas de relaxamento, Sauna, Coccon, Hamman, Ginásio, entre 
outras facilidades. O Realito Kids Club apresenta música, jogos e entretenimento para crianças de várias idades. 
Durante o Verão, poderá relaxar na Discoteca Le Club. 

ALBUFEIRA
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Estadias minimas:2 noites de 13/04 a 16/04 

Real Bellavista  
Hotel & Spa     

Albufeira

PREÇO INDICATIVO

34,00€
Por Pessoa em Duplo 

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. É providenciado um serviço de autocarro gratuito até à parte velha 
de Albufeira e até às praias. 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 restaurante do Real 
Bellavista, Cozinha do Real, serve pratos tradicionais portugueses e internacionais. O Bar Real apresenta en-
tretenimento 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 educacionais. Usufruirá 
também de um parque infantil e de menus especiais para crianças.

PREÇO INDICATIVO

57,00€
Por Pessoa em Duplo 

Clássico, em regime  
de Tudo Incluído
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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. 

PREÇO INDICATIVO

57,00€
Por Apartamento T1 

Standard - Ocupação 
Tripla, em regime  

Só Alojamento.

Porto Bay Falesia     

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 Porto Bay 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 Porto Bay, um old whisky ou um tinto Herdade 
S. Miguel reserva.

PREÇO INDICATIVO

45,00€
Por Pessoa em Twin Vista Terra,  

em regime de Alojamento  
e Pequeno Almoço

ALBUFEIRA
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Estadias minimas: 3 noites de 16/06/2017 a 16/09/2017

Hotel Alpinus     

Albufeira

Com uma agradável vista sobre o campo de golfe “Pine Cliffs” esta moderna unidade oferece diferentes tipos 
de apartamentos, confortavelmente mobilados e equipados com cozinha e casa de banho completas, telefo-
ne directo, TV Satélite, rádio/CD, ar condicionado, cofre e varanda. Um programa diário de animação nocturna 
acontece nos nossos restaurantes e bares. Dispõe ainda de quatro piscinas para adultos e crianças, Snack-Bar, 
Coffee-Shop, salas para reuniões, banquetes e eventos com equipamentos de apoio e estacionamento priva-
tivo. Os nossos clientes usufruem de condições especiais nos campos de golfe da região.

PREÇO INDICATIVO

45,00€
Por Apartamento T1 

Standard - Ocupação 
Tripla, em regime  

Só Alojamento.

PREÇO INDICATIVO

65,00€
Por Pessoa em 

Apartamento T1 
Standard - Ocupação 

Tripla, em regime  
Tudo Incluido

Estadias minimas: 3 noites de 01/07/2017 a 13/07/2017 e de 27/08/2017 a 16/09/2017; 5 noites de 14/07/2017 a 26/08/2017

Victoria Beach & Sports Hotel     

Praia da Falésia

O novo Victoria Beach & Sports Hotel está localizado no coração do Algarve, a cerca de 10 minutos de Albu-
feira 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 ani-
mação com bares, restaurantes e lojas. Esta unidade é ideal para famílias e disponibiliza 121 apartamentos, com 
1 e 2 quartos, 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 14 bar. Disponível um club de crianças 
devidamente equipado e supervisionado 

PREÇO INDICATIVO

90,00€
Por Pessoa Apartamento T1  

(2 pessoas), em regime  
de Só Alojamento
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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 adultos e crianças.

PREÇO INDICATIVO

55,00€
Por Pessoa em Apartamento 

 T1 - Ocupação Dupla, em 
regime de Tudo Incluído

Estadias minimas: 3 noites de 30/06 a 31/08

Albufeira Sol Hotel & Spa     

Albufeira

O ALBUFEIRA SOL HOTEL APARTAMENTO & SPA após renovação e redecoração afirma-se como uma moder-
na unidade hoteleira, que proporciona aos seus clientes todo o conforto e um serviço de extrema qualidade 
em regime de TUDO INCLUÍDO. A unidade hoteleira dispõe de 188 unidades de alojamento com diferentes 
categorias. Todas as unidades possuem casa de banho completa equipada com secador de cabelo e ameni-
ties, ar condicionado, telefone, TV LCD por satélite com 30 canais, internet sem fios gratuita, cofre, facilidades 
para chá, frigorifico, micro-ondas e varanda. O Albufeira Sol tem à disposição dos seus hóspedes um restau-
rante (Dine Divine), um bar (Rossini Bar) e um bar de piscina com uma belíssima esplanada junto a piscina. O 
Hotel dispõe ainda de receção 24 horas, internet sem fios gratuita em todo o hotel, parque de estacionamento, 
serviço & sala para bagagens, uma Biblioteca / Sala de jogos tradicionais e uma pequena loja de conveniência. 
O Spa está disponivel mediante um custo e encerra ao Domingo.

PREÇO INDICATIVO

57,00€
Por Pessoa em Junior Suite 
Clássica - Ocupação Dupla  

em regime de Tudo Incluido

Estadias minimas: 4 noites de 01/04 a 17/07 + 30/08 a 31/10; 5 noites de 18/07 a 29/08

Santa Eulália Hotel & Spa     

Albufeira

O Santa Eulália Hotel Apartamento & SPA, foi renovado e redecorado e é agora uma 
moderna Unidade Hoteleira que proporciona aos seus clientes um serviço de 4****. 
Dispõe de 129 unidades de alojamento de diferentes tipologias. Todas as unidades 
possuem casa de banho completa equipada com secador de cabelo e amenities, 
ar condicionado, telefone, TV LCD por satélite com 30 canais, Internet wireless gra-
tuita, cofre, frigorifico, micro-ondas, facilidades para chá, café e varanda no exterior. 
No Spa, os hóspedes poderão desfrutar de sauna, banho turco, serviço de massa-
gens mediante marcação e de uma piscina interior aquecida com hidromassagem 
(mediante custo, encerra ao domingo). O Restaurante “Sensações”, com serviço de 
pequenos-almoços e jantares, tem à sua escolha refeições Buffet (e/ou à carta, me-
diante o período do ano em que nos visita). Nos restantes serviços, enumeramos 
a Internet sem fios em todo Hotel, parque de estacionamento privativo e vedado 
(gratuito), sala para bagagens, serviço de Lavandaria “self service”, piscina exterior 
para adultos e crianças, espreguiçadeiras, colchões e chapéus-de-sol.

PREÇO INDICATIVO

40,00€
Por Junior Suite 

Clássica em regime  
Só Alojamento

Estadias minimas: 4 noites de 01/04 a 31/05 + 01/10 - 31/10; 5 noites de 01/06 a 30/09

PREÇO INDICATIVO

47,00€
Por Junior Suite 

Clássica em regime  
Alojamento  

e Pequeno Almoço
PREÇO INDICATIVO

77,00€
Por Junior Suite 

Clássica em regime  
Meia Pensão

ALBUFEIRA
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Estadias minimas: 3 noites de 01/05 a 31/10

Cheerfulway Alto do Moinho    

Albufeira

O complexo de apartamentos inspirado na arquitetura tradicional do Algarve, situa-se no Cerro da Piedade com 
vista para Albufeira. É uma unidade para grupos de amigos ou famílias, dispõe de apartamentos bem mobilados, 
todos com varanda ou terraço e totalmente  equipados, alguns são duplex apresentando-se com 2 pisos, todos 
dispõem de cofre (pago localmente) e TV satélite e por cabo. É formado por uma piscina para adultos e outra para 
crianças, com vista magnifica para o atlântico e Albufeira, por um snack-bar de piscina, receção e um imenso jar-
dim bem cuidado. Serviço de internet (business center) está disponível e é pago, WIFI é grátis nas zonas públicas.

PREÇO INDICATIVO

59,00€
Por Apartamento T1 - Ocupação Quadrupla,  

em regime de Só Alojamento

Estadias minimas: 3 noites de 01/05 a 31/10

Cheerfulway Vila Alba    

Albufeira

Rodeado por verdejantes jardins e palmeiras, a poucos minutos das famosas praias de Albufeira e junto à zona 
turística do Montechoro, onde encontra uma diversificada oferta de restaurantes, bares, lojas de artesanato e 
a melhor animação noturna do Algarve, o empreendimento Cheerfulway Vila Alba oferece excelentes condi-
ções, com diferentes tipos de apartamentos, mobilados e equipados, com cozinha e casa de banho comple-
tas, TV Satélite, telefone direto, máquina de lavar roupa, cofre e amplas varandas. Dispõe ainda de Snack-bar, 
court de ténis e piscinas para adultos e crianças.

PREÇO INDICATIVO

43,00€
Por Apartamento T1 - Ocupação Quadrupla,  

em regime de Só Alojamento

Estadias minimas: 3 noites de 01/05 a 31/10

Cheerfulway Mansão Bertolina    

Albufeira

Este pequeno hotel nasceu a partir de uma mansão e ganhou o nome por homenagem á sogra do seu proprietário, 
é totalmente climatizado e dispõe de 12 quartos distribuídos por 3 andares. Hall de entrada com recepção disponí-
vel 24 h por dia. As instalações gastronómicas do hotel contam com serviço de pequeno-almoço e de snack-bar. 
O hotel contempla ainda acesso à Internet, serviço de quartos e de lavandaria. Os quartos compreendem casa de 
banho privativa com banheira e/ou chuveiro e telefone com ligação directa, televisão via satélite/cabo, cofre priva-
tivo de aluguer e ar condicionado split individual. A piscina com espreguiçadeiras e chapéus-de-sol, tem uma des-
lumbrante vista panorâmica sobre a cidade antiga de Albufeira. Bares, restaurantes, lojas, farmácia e bancos, encon-
tram-se a uma curta distancia a pé. Amantes de golfe poderão jogar a apenas 8 km do hotel, no Golfe dos Salgados.

PREÇO INDICATIVO

24,00€
Por Pessoa em Duplo Standard  

em regime Só Alojamento

Estadias minimas: 3 noites de 01/05 a 31/10

Cheerfulway California    

Albufeira

O Hotel Califórnia é uma unidade de atmosfera familiar, com 73 quartos, localizada numa invejável posição, 
no coração de Albufeira, numa zona pedonal, na parte velha da cidade entre o jardim (80 m) e a praia dos 
pescadores (180 m). Os quartos estão equipados com casa de banho completa, ar – condicionado, telefone, 
rádio, TV-Cabo e terraços com vista sobre Albufeira. Dispõe ainda de Restaurante, Bar, bem como de uma 
piscina convidativa com terraço e Snack-Bar, situada no 6º andar. Os quartos confortáveis estão decorados em 
estilo mourisco. Todos os quartos têm varandas e comodidades para fazer chá e café. A piscina panorâmica 
do Hotel Califórnia tem vistas sobre a cidade histórica de Albufeira. O restaurante do hotel apresenta cozinha 
mediterrânea e local. Existe também um bar do hotel.

PREÇO INDICATIVO

23,00€
Por Pessoa em Duplo Standard  

em regime Só Alojamento

Estadias minimas: 3 noites de 01/05 a 31/10

Cheerfulway Valmangude    

Albufeira

O Cheerfulway Valmangude está localizado no centro turistico de Albufeira, rodeado de restaurantes, bares, 
discotecas e areas comerciais e apenas alguns metros da Oura e da Praia do Forte de São João. Este resort 
dispõe de um bar, snack bar, 2 piscinas exteriores, uma para adultos e a outra para crianças, envolvidas em 
elegantes areas verdes. Cheerfulway Valmangude tem um total de 66 apartamentos, sendo 3 Estúdio, 60 T1 e 
3 T2, todos confortavelmente mobilados e equipados com cozinha e casa de banho completas, ar condicio-
nado, TV Satélite, telefone directo, cofre e varanda.

PREÇO INDICATIVO

46,00€
Por Apartamento T1 - Ocupação Quadrupla  

em regime de Só Alojamento

Estadias minimas: 3 noites de 01/05 a 31/10

Cheerfulway Polana    

Albufeira

O hotel é totalmente climatizado e dispõe de 32 quartos distribuídos por 4 andares. Hall de entrada com recep-
ção disponível 24 h por dia. É possível fazer câmbio monetário nesta área. Existe também um elevador. As ins-
talações gastronómicas do hotel contam com um bonito snack-bar panorâmico na piscina, um aconchegante 
bar e uma esplanada na rua mais emblemática do centro antigo de Albufeira.O hotel contempla ainda acesso à 
Internet, serviço de quartos e de lavandaria.Os quartos compreendem casa de banho privativa com banheira e/
ou chuveiro e telefone com ligação directa, televisão via satélite/cabo, cofre privativo de aluguer e ar condiciona-
do split individual. A piscina com espreguiçadeiras e chapéus-de-sol, assim como o Snack-bar estão no 6º piso 
do Hotel California, com acesso direto interno e com vista deslumbrante sobre a cidade Algarvia dos Pescadores. 

PREÇO INDICATIVO

23,00€
Por Pessoa em Duplo Standard  

em regime Só Alojamento
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Estadias minimas:  3 noities de 16/06 a 16/09

Luna Clube Oceano    

Albufeira

Recentemente remodelado (2015) com uma assinatura mais moderna, confortável e elegante, o Luna Clube 
Oceano é composto por diferentes tipos de apartamentos, todos com vista piscina, totalmente mobilados e 
equipados para que se sinta em casa! Wi-Fi gratuito em todas as áreas e uma esplanada exterior muito acolhe-
dora marcam a diferença. Imperdível a zona de Solarium com 2 Jacuzzis e um ginásio totalmente equipado. 
No Restaurante ou no Lounge Bar com o seu magnífico ecrã gigante poderá usufruir de uma refeição ligeira e, 
ocasionalmente, disfrutar de música ao vivo. Localizado numa zona tranquila e privilegiada, está situado a cer-
ca de 150 metros da Praia do Forte em Albufeira, e a poucos minutos do centro turístico da cidade, conhecido 
pela sua famosa diversão noturna e uma vasta oferta de restaurantes, bares, e espaços comerciais.

PREÇO INDICATIVO

54,00€
Por Apartamento T0 - 
Ocupação Dupla, em  

regime de Só Alojamento

Estadias minimas:  3 noites de 16/06 a 16/09

Luna Miramar
Apartamentos Turísticos    

Albufeira

Anteriormente conhecido como Luna Pérola do Algarve, o Luna Miramar está localizado junto ao centro tu-
rístico e comercial de Albufeira, a poucos minutos das suas famosas praias ideais para a prática de desportos 
náuticos. A variada oferta de lojas de artesanato, restaurantes, bares, discotecas e uma animação nocturna 
ímpar no Algarve, fazem desta zona turística uma das mais cosmopolitas e famosas da região. Recentemente 
remodelada, esta unidade é composta por diferentes tipos de apartamentos, confortavelmente mobilados e 
equipados com cozinha e casa de banho completas, TV Satélite, rádio, telefone directo, ar condicionado, cofre 
e varanda. Dispõe de restaurante, snack-bar, cocktail-bar com música ao vivo, piscina exterior para adultos e 
crianças, piscina interior e health club.

PREÇO INDICATIVO

50,00€
Por Apartamento T0 - 

Ocupação Dupla  
em regime de  

Só Alojamento

Estadias minimas:  3 noites de 16/06 a 16/09

Luna Hotel da Oura    

Albufeira

Localizado numa das zonas mais cosmopolitas de Albufeira, a escassos metros do hotel 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, Praia do Forte de São João e o Centro de 
Albufeira encontram-se a apenas alguns minutos de distância e o hotel coloca à disposição transporte gratuito 
para a Praia dos Pescadores. Com Lobby-Bar, Restaurante, Sala de TV e um Wellness Club totalmente equipa-
do com Ginásio, Squash, Piscina aquecida, Jacuzzi, Massagens, Piscina Exterior e Cabeleireiro não será difícil 
descontrair e desfrutar das suas férias. Para os mais novos existe a Sala de Atividades para Crianças com uma 
vasta diversidade de jogos e brinquedos. Os diversos tipos de apartamentos, confortavelmente mobilados e 
equipados com cozinha e casa de banho completas, ar condicionado e TV plasma por satélite, telefone com 
acesso à rede, tornam este hotel ideal para umas férias em família. O Luna Hotel da Oura dispõe de Wi-Fi 
gratuito em todo o hotel.

PREÇO INDICATIVO

61,00€
Por T0 Estudio - Ocupação Dupla  

em regime Só Alojamento

PREÇO INDICATIVO

179,00€
Por Apartamento T0 - 

Ocupação Dupla  
em regime de  

Tudo Incluido (válido 
de 02/06 a 08/10)

ALBUFEIRA
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Estadias minimas:  7 noites entre 09/04/2017 a 16/04/2017; 4 noites no mês de Agosto

Alfamar Beach  
& Sport Resort    

Praia da Falésia

Este resort oferece um hotel de 4 estrelas e também habitações em apartamentos (também conhecido como 
Algarve Gardens), onde poderá passar as suas férias, feriados e fins de semana com o tipo de conforto que 
preferir.
Pode também usufruir da nossa famosa piscina exterior, localizada a 20 metros da praia se quiser refrescar-se 
após um fantástico dia de praia. Em alternativa, pode sempre aproveitar a piscina interior para os (raros) dias em 
que o Algarve não tem o sol ao qual já estamos tão habituados. Para completar todas estas actividades, pode 
ainda desfrutar do nosso SPA com todos os mimos que tem direito e mais ainda. Esperemos vê-los no Alfamar 
Resort o quanto antes, estando o nosso incansável e sempre disponível staff ansioso por recebê-lo.

PREÇO INDICATIVO

29,00€
Por Pessoa em Quarto 
Promo Vista Terra, em 
regime de Alojamento 

e Pequeno Almoço.

PREÇO INDICATIVO

80,00€
Por Pessoa em Quarto 
Promo Vista Terra, em 

regime de Meia Pensão 
(obrigatório entre 16 de 

Julho e 31 de Agosto). 

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.

PREÇO INDICATIVO

100,00€
Por Pessoa, em Duplo Standard 

em regime Tudo Incluido

Estadias minimas:  7 noites de 07/04 a 16/04; 4 noites de 01/08 a 31/08

Algarve Gardens
Apartamentos Turísticos    

Praia da Falésia

Este alojamento fica a 3 minutos a pé da praia. Situado no Alfamar Beach & Sport Resort, este complexo 
encontra-se a 50 metros do areal da Praia da Falésia e disponibiliza villas com 1 e 2 quartos e 2 torres com 
apartamentos estúdio. Apresenta 15 campos de ténis e uma piscina exterior com um terraço para banhos de 
sol. Todas as acomodações dos Algarve Gardens Studios and Villas estão equipadas com uma televisão e uma 
kitchenette. Cada unidade dispõe de uma casa de banho privativa. As villas espaçosas disponibilizam amplas 
áreas de estar, uma cozinha equipada e a utilização de uma piscina interior, localizada no Hotel Alfamar. Os 
hóspedes podem usufruir de todas as comodidades do Alfamar Beach & Sport Resort, tais como os campos 
de ténis interiores e exteriores e as espreguiçadeiras junto à piscina. As villas estão situadas nos seus próprios 
jardins decorativos, rodeados por uma grande área de pinheiros.

PREÇO INDICATIVO

27,00€
Por Promo Estudio - 

Ocupação Dupla  
em regime de  

Só Alojamento.
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Adriana Beach Club Hotel Resort    

Praia da Falésia

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: básicos, 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.

PREÇO INDICATIVO

70,00€
Por 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.

PREÇO INDICATIVO

83,00€
Por Pessoa em Duplo 

Standard com Balcão 

ou Terraço, em regime 

de Tudo Incluido

ALBUFEIRA
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Pine Cliffs Resort,  
a Luxury Collection Resort 
Praia da Falésia

Localizado no topo das falésias Algarvias, o Pine Cliffs, A Luxury Collection Resort, oferece uma posição privi-
legiada, com vistas deslumbrantes sobre o Oceano Atlântico e as praias de areia macia, circundado por ele-
gantes pinheiros e uma abundante flora indígena. Um refúgio isolado no sul de Portugal, este resort premiado 
oferece um estilo de vida requintado e sedutor. O resort acomoda um número de propriedades high-end, 
incluindo Pine Cliffs Hotel, Pine Cliffs Residence e Pine Cliffs Ocean Suites - cada um membro da The Luxury 
Collection, e uma vasta selecção de apartamentos e moradias de luxo. Como um dos destinos de família líder 
da Europa, Pine Cliffs excede as expectativas com a sua variedade de desportos aquáticos, Health & Fitness 
Club, Pine Cliffs Golf & Country Club de 9 buracos, Annabel Croft Tennis Academy com cinco campos de 
ténis iluminados e um campo padel e o novo e luxuoso Serenity SPA, ‘A Arte do Bem Estar’, que se dedica a 
proporcionar experiências memoráveis, ambientes perfeitos e opções alternativas que irão melhorar a saúde e 
bem-estar do nosso hóspede. Para os hóspedes mais jovens existe o Júnior Club dos 8 aos 13 anos de idade 
e Porto Pirata Kid’s Club, com o seu realista navio pirata e 7.000m2 de aldeamento em exclusivo para crianças 
dos 6 meses aos 8 anos de idade. Para além de toda a diversidade de facilidades que o Resort oferece, um 
ponto de destaque é acesso direto à Praia da Falésia, considerada pela respeitável Conde Nast Traveler como 
uma das 3 melhores praias de Portugal e Espanha.

PREÇO INDICATIVO

125,00€
Por Pessoa em Duplo 

Premium Deluxe, em 

regime de Alojamento 

e Pequeno Almoço
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Hotel 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!

PREÇO INDICATIVO

105,00€
Por Pessoa em Duplo 

Deluxe Vista Resort, em 

regime de Alojamento 

e Pequeno Almoço 

Estadias minimas:  3 noites de 13/04 a 16/04; 5 noites de 09/08 a 16/08

ALBUFEIRA
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Hotel Tivoli Marina Vilamoura     

Vilamoura

Localização privilegiada no coração de Vilamoura entre a marina e praia. Este hotel, dispõe de 383 quartos, 
vista mar ou marina. Ecrã LCD, Ihome (com Ipod hub e rádio), TV satélite (pay TV), telefone directo, cofre 
(gratuito) e ar condicionado. Bares, restaurantes, salas de estar, 2 piscinas exteriores (1 para crianças), 1 piscina 
interior aquecida, health-club (sauna, jacuzzi, ginásio, banho turco) gratuito para os hóspedes. O Tivoli Spa 
com 11 salas de tratamento, proporciona uma verdadeira experiência de Spa na melhor tradição Oriental. Ténis, 
sala de brincar e baby sitting (a pedido), golfe, serviço de quartos 24h. Algumas facilidades poderão ser pagas 
localmente (O Tivoli SPA), serviços de praia (aluguer de toldos e espreguiçadeiras). Estacionamento privativo

PREÇO INDICATIVO

104,00€
Por Pessoa em Duplo 

Standard, em regime de 
Alojamento e Pequeno 

Almoço

Victoria Residences     

Vilamoura

Junto ao glamoroso Tivoli Victoria, a 5 minutos do centro de Vilamoura, o Victoria Residences é um moderno 
empreendimento residencial de 5 estrelas. Com apartamentos T2 e T3 oferece as condições ideais para umas 
férias em família, combinando o conforto de uma “casa” a um excepcional serviço de hotel. Perfeitamente 
integrado na paisagem e rodeado por jardins, o empreendimento dispõe, entre outras facilidades, de 3 pis-
cinas, ginásio, parque infantil, 2 bares de apoio e serviço de recepção e portaria 24 horas. Os seus hóspedes 
usufruem de privilégios exclusivos nas facilidades e serviços do Tivoli Victoria e Tivoli Marina Vilamoura.

PREÇO INDICATIVO

250,00€
Por Pessoa em Apartamento T2,  

em regime de Self Catering.

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

Vilamoura

Como uma glamorosa prima-dona na sua primeira noite, o Anantara Vilamoura Algarve fará a sua estreia na 
cena europeia dos hotéis de luxo em Abril de 2017, passando de hotel sofisticado para membro de pleno 
direito da cobiçada marca de hotéis resort de luxo, Anantara. Os viajantes mais perspicazes serão imersos nas 
centenárias cultura e tradição portuguesas, através de inúmeras experiências locais elaboradas com astúcia, 
pratos de renome mundial da cozinha portuguesa e mediterrânica e tratamentos de spa inspirados na tradição 
curativa que data da época romana. A estadia do cliente ficará marcada pela dedicação total e atenção perso-
nalizada dos Gurus de Experiências do resort.

PREÇO INDICATIVO

125,00€
Por Pessoa em Twin 

Vista Jardim, 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).

PREÇO INDICATIVO

59,00€
Por Pessoa em Duplo 

Pine View, em regime 

Alojamento e  

Pequeno Almoço

Hotel Crowne Plaza Vilamoura     

Vilamoura

Dispõe de 323 quartos todos com varanda, ar condicionado, banho completo, secador de cabelo, TV, telefone 
directo, cofre, máquina de café Nespresso, mini-bar (OR), internet wireless. Outros serviços incluem um servi-
ço de concierge, Putting Green exterior, Kids Club Peter Pan, campo desposrtivo, multi-usos, estacionamento 
privativo gratuito para clientes do Hotel. Dispõe ainda do Almond Tree Wellness Spa cim salas de tratamento, 
Hamman, sauna, Piscina aquecida e Vitality Pool (custo adicional) e um Fitness center aberto 24h por dia. 
Piscina exterior aquecida com 1.000m2 e um amplo terraço com vista total sobre a paraia de Vilamoura. O 
Restaurante Cataplana oferece propostas gastronómicas locais e internacionais, Buffet, À la Carte ou jantar Al 
Fresco no Pátio. Está igualmente disponível o serviço de quarto 24h.

PREÇO INDICATIVO

65,00€
Por Pessoa em Twin 
Superior, em regime  

de Alojamento e  
Pequeno Almoço
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Hotel 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.

PREÇO INDICATIVO

54,00€
Por Pessoa em Duplo 

Clássico, em regime de 
Alojamento e  

Pequeno Almoço

Hotel 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. 

PREÇO INDICATIVO

54,00€
Por Pessoa em Duplo Clássico, em regime  

de Alojamento e Pequeno Almoço

VILAMOURA, QUARTEIRA, VALE DO LOBO, QUINTA DO LAGO, FARO
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Hotel Pestana Vila Sol     

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 mergulhar 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 têm varanda privada ou pátio e estão equipados com internet wi-fi e televisão de ecrã plano.

PREÇO INDICATIVO

46,00€
Por Pessoa em Duplo Deluxe, em regime  

de Alojamento e Pequeno Almoço

Hotel 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. 

PREÇO INDICATIVO

81,00€
Por Pessoa em Duplo Deluxe Vista 

Jardim, em regime de Alojamento e  
Pequeno Almoço
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Hilton Vilamoura As Cascatas  
Golf Resort & Spa     

Vilamoura

Localizado precisamente entre os campos de golfe e as praias, estya 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, 
microondas, máquina de lavar roupa e loiça. Desfrute das seis piscinas exteriores, sendo uma coberta e aqueci-
da, 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 oferecen 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.

PREÇO INDICATIVO

79,00€
Por Pessoa em Twin 

Deluxe, em regime  
de Alojamento e 

Pequeno Almoço

VILAMOURA, QUARTEIRA, VALE DO LOBO, QUINTA DO LAGO, FARO
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Vila Galé Ampalius Hotel     

Vilamoura

A poucos passos da praia da Marina, em Vilamoura, encontra-se o hotel Vila Galé Ampalius. Numa das mais 
famosas 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 
quartos 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 o restaurante para experimentar as delícias gastronómicas da região. 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.

PREÇO INDICATIVO

45,00€
Por Pessoa em Duplo Standard, em regime 

de Alojamento e Pequeno Almoço

Vila Galé Marina Hotel     

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 em 2013, 
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.

PREÇO INDICATIVO

45,00€
Por Pessoa em Duplo Standard,  

em regime de Alojamento  
e Pequeno Almoço

Luna Olympus - Hotel Apartamento     

Vilamoura

Localizado na mais cosmopolita zona turística do Algarve, o Luna Olympus situa-se próximo do Casino, em 
frente à Marina de Vilamoura e junto dos melhores e mais famosos campos e Golfe da Europa.  A poucos me-
tros da praia e rodeado por zonas comerciais, encontra uma variedade de restaurantes, bares e a mais exclusiva 
diversão nocturna do Algarve.  Recentemente remodelados, todos os apartamentos estão equipados com 
kitchenette, ar condicionado, TV Cabo, telefone directo, cofre, casa de banho completa, amplas varandas, 
piscinas para adultos e crianças e estacionamento privativo (custo extra). 

PREÇO INDICATIVO

76,00€
Por Apartamento T1 Standard - 

Ocupação Dupla, em regime  
de Alojamento e Pequeno Almoço

Estadias minimas:  3 noites de 02/06/2017 a 13/10/2017
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Laguna Vilamoura     

Vilamoura

Com 32 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 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 aproveitar 
o melhor do Algarve: as praias deslumbrantes, a animação noturna, o ar livre, a cultura e a gastronomia ini-
gualáveis.

PREÇO INDICATIVO

79,00€
Por Apartamento T1  -  Ocupação 

Dupla, em regime de  
Só Alojamento

Estadias minimas: 7 noites de 01/07 a 31/08

Pinhal da Marina     

Vilamoura

Férias no Algarve a 15 minutos a pé da marina e da praia. Numa extensa área verde com zonas ajardinadas e pinhal en-
contrará os 128 apartamentos, totalmente equipados, enquadrados de forma harmoniosa numa propriedade de acesso 
condicionado e com vigilância. Dispomos desde o T0 ou estúdio para o casal até ao T3 para toda a família com cozinhas 
totalmente equipadas com fogão, micro-ondas, frigorífico e congelador, máquina de lavar louça, máquina de café, torradei-
ra e varinha mágica. Pode cozinhar tal como em sua casa e aproveitar as espaçosas varandas para saborear a sua refeição. 
Colocamos ainda à sua disposição receção, restaurante com esplanada e oferta para toda a família; piscinas para adultos e 
crianças; parque infantil; amplas áreas de lazer e jogos de utilização gratuita - ténis de mesa, campo de jogos polivalente, 
campo de petanca e vólei de areia. Aulas de Ténis, aluguer de Bicicletas e serviço de Babysitting também estão disponíveis.

PREÇO INDICATIVO

60,00€
Por Estúdio Vista Jardim - Ocupação  
Dupla, em regime de Só Alojamento

Estadias minimas: 2 noites entre 01/06 e 02/07 + 28/08 e 17/09; 3 noites de 03/07 e 16/07; 5 noites entre 17/07 e 27/08.

Hotel 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. 

PREÇO INDICATIVO

29,00€
Por Estudio T0 - Ocupação Dupla,  

em regime de Só Alojamento

Hotel Dom José Beach    

Quarteira

Dom José Beach Hotel em Quarteira/Vilamoura , é uma das unidades hoteleiras mais bem localizadas no 
Algarve, 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 
elegante, 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, cofre, casa de banho pri-
vativa com amenities e secador de cabelo. Os hóspedes têm ainda acesso a restaurante 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).

PREÇO INDICATIVO

42,00€
Por Pessoa em Twin 

Standard Vista Terra, em 
regime de Alojamento  

e Pequeno Almoço

Estadias minimas: 3 Noites entre 16/07 e 31/08.

PREÇO INDICATIVO

63,00€
Por Pessoa em Twin 

Standard Vista  
Terra, em regime  

de Meia Pensão

VILAMOURA, QUARTEIRA, VALE DO LOBO, QUINTA DO LAGO, FARO
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Garvetur - Rio / Algardia / Marina Búzios /  
Algamar / Marina Plaza / Éden Village 

Vilamoura

RIO – Composto por 64 apartamentos, T0, T1 e T2, todos com cozinha e varanda, 
integrados numa ampla zona verde que inclui piscina, bar, restaurante e recepção, 
localiza – se a cerca de 2 km da praia da Falésia e da Marina de 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 e T2  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 T0, T1 e T2, excepcionalmente bem 
localizados 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.

PREÇO INDICATIVO

45,00€
RIO, ALGARDIA - Preço 

por Apartamento T0 - 
Ocupação Dupla, em 

regime Só Alojamento

PREÇO INDICATIVO

52,00€
MARINA BUZIOS, 

ALGAMAR - Preço 
por Apartamento T0 - 
Ocupação Dupla, em 

regime Só Alojamento

PREÇO INDICATIVO

57,00€
MARINA PLAZA, ÉDEN 

VILLAGE - Preço por 
Apartamento T0 - 

Ocupação Dupla, em 
regime Só Alojamento

Estadias minimas:  2 noites de 01/04 a 31/05 + 01/10 - 31/10; 3 noites de 01/06 - 30/06 + 12/09 - 30/09; 5 noites de 01/07 - 31/07 +  01/09 - 11/09; 
7 noites de 01/08 a 31/08

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 T1, T2 e T3, privilegiadamente localizados 
na primeira 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.

PREÇO INDICATIVO

35,00€
PAULA BELA, 

QUARTEIRA MAR, 
TORRES M. PRAIA - 

Preço por Apartamento 
T0 - Ocupação 

Dupla, em regime Só 
Alojamento

PREÇO INDICATIVO

49,00€
ATLÂNTIDA - Preço 

por Apartamento T0 - 
Ocupação Dupla, em 

regime Só Alojamento

Estadias minimas:  2 noites de 01/04 a 31/05 + 01/10 - 31/10; 3 noites de 01/06 - 30/06 + 12/09 - 30/09; 5 noites de 01/07 - 31/07 +  01/09 - 11/09; 
7 noites de 01/08 a 31/08
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Hotel 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.

PREÇO INDICATIVO

88,00€
Por Pessoa em Twin Vista Jardim,  

em regime de Alojamento  
e Pequeno Almoço

Estadias minimas:  2 noites em reservas que incluem 04 e 05 Agosto; 3 noites em reservas que incluem 12 a 14 de Agosto

Hotel Ria Park Garden     

Vale do Lobo

Inserido num extenso pinhal em 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 excepcio-nalmente amplos, com banho completo, secador de cabelo, telefone directo, TV 
satélite, rádio, mini-bar, room service e ar condicionado. Bares, restaurante, piscina para adultos e para crian-
ças, ténis, área concessionada de praia, jardins e parque de estacionamento gratuito.

PREÇO INDICATIVO

69,00€
Por Pessoa em Twin Vista Jardim, 

em regime de Alojamento  
e Pequeno Almoço

Estadias minimas:  2 noites em reservas que incluem 04 e 05 Agosto; 3 noites em reservas que incluem 12 a 14 de Agosto

Vale do Garrão Villas     

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. 

PREÇO INDICATIVO

257,00€
Por Villa V2 - Ocupação Quadrupla, 

 em regime de Só Alojamento

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.

PREÇO INDICATIVO

150,00€
Por Apartamento T1 (1º Piso) - 
Ocupação Dupla, em regime  

de Só Alojamento

Magnólia Golf & Wellness Hotel     

Quinta do Lago

Localizado junto ao Parque Natural da Ria Formosa e apenas a 200 metros da “Quinta Shopping” Shopping 
Center, Magnolia Golf & Wellness Hotel de 4 estrelas oferece um total de 75 quartos, 3 suites e 7 chalets, 
elegantemente decorados e com terraços ou varandas privadas. O hotel oferece excelentes instalações, tais 
como uma piscina exterior, Wi-Fi, campo de ténis e estacionamento exterior privativo gratuito. O Restauran-
te-Bar Mag’s apresenta um conceito inovador onde a cerveja é uma nota distinta em todos os pratos. Os hós-
pedes podem desfrutar de uma bebida no Lounge Bar, com seu ambiente descontraído e moderno. O Genki 
Wellness Center está equipado com sala de massagens, jacuzzi, sauna, banho turco e ginásio, proporcionando 
verdadeiros momentos de bem-estar. Em apenas 5 minutos de carro estão os melhores campos de golfe 
da região. O hotel possui serviço de transporte gratuito para a Praia da Quinta do Lago e “Quinta Shopping”.  
Adultos a partir dos 16 anos.

PREÇO INDICATIVO

44,00€
Por Pessoa em Duplo Clássico,  

em regime de Alojamento  
e Pequeno Almoço
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Hotel Formosa Park     

Praia do Ancão

O Formosa Park de 4 estrelas fica situado no coração de uma reserva natural protegida, na Costa Algarvia. 
Está a uma curta distância a pé da praia e dispõe de uma piscina exterior. Todos os apartamentos com ar con-
dicionado do Park Hotel incluem uma varanda, uma cozinha totalmente equipada e uma área de estar com 
televisão por satélite. Os hóspedes podem desfrutar de um generoso pequeno-almoço no terraço, com vista 
para a piscina. Existe também um parque infantil e uma sala de jogos com mesa de bilhar.

PREÇO INDICATIVO

104,00€
Por Apartamento T1 Vista Terra - 

Ocupação Dupla, em regime  
de Alojamento e Pequeno Almoço

Estadias minimas:  7 noites de 01/08 a 31/08

Hotel Eva     

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.

PREÇO INDICATIVO

64,00€
Por Pessoa em Duplo Standard,  

em regime de Alojamento  
e Pequeno Almoço

Hotel Faro     

Faro

Situado em pleno coração da cidade de Faro, com uma vista deslumbrante sobre a Ria Formosa e acesso 
privilegiado ao centro histórico da cidade, o nosso hotel é o local ideal para férias onde a praia e a cultura se 
conjugam na perfeição e oferecem um mar de experiências! O conforto dos quartos do Hotel Faro não o vão 
deixar indiferente! Decoração sofisticada, espaço e luminosidade são características comuns a todas as tipo-
logias, quer opte por um Quarto Standard, Superior, Deluxe ou Suite. O lounge bar e restaurante Ria Formosa, 
localizados no rooftop do Hotel Faro, oferecem uma vista panorâmica sobre a cidade e a Ria Formosa de 
cortar a respiração. Independentemente da hora do dia ou época do ano, este é sempre um espaço sofistica-
do e convidativo para relaxar sozinho ou em boa companhia.O Hotel Faro oferece aos seus clientes transfer 
terrestres para a Ilha de Faro e Hotel Faro Beach Club mas a nossa sugestão é que chegue à ilha de barco, após 
um inesquecível passeio pelo Parque Natural da Ria Formosa.

PREÇO INDICATIVO

62,00€
Por Pessoa em Duplo Standard,  

em regime de Alojamento  
e Pequeno Almoço

Estadias minimas:  2 noites de 14/04 a 16/04

VILAMOURA, QUARTEIRA, VALE DO LOBO, QUINTA DO LAGO, FARO
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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 con-
fortáveis 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 do mar. 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 trata-
mento, uma banheira de hidromassagem, sauna e banho turco, todos disponíveis por um custo adicional. O 
Health Club Real da Marina disponibiliza um ginásio e uma sala de aeróbica com luz natural. Os 2 restaurantes 
do Real Marina Hotel servem pratos locais e internacionais. Os bares servem uma grande variedade de bebidas 
e snacks ligeiros. 

PREÇO INDICATIVO

49,00€
Por Pessoa em Duplo Vista Cidade, 

em regime de Alojamento  
e Pequeno Almoço

Estadias minimas:  2 noites de 13/04 a 16/04

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 
apartamentos totalmente equipados, distribuídos por diversas tipologias,desde o T1 ao T3. Com interiores da 
autoria de uma das mais conceituadas decoradoras nacionais, Graça Viterbo, todos os apartamentos dispõem 
de uma decoração moderna, com sala de estar, cozinha totalmente equipada e uma varanda com vista parcial 
para a Ria Formosa.

PREÇO INDICATIVO

82,00€
Por Apartamento T1 - Ocupação 

Dupla, em regime de  
Só Alojamento.

Estadias minimas:  2 noites de 13/04 a 16/04
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Hotel Vila Galé Albacora     

Tavira

Respirando a tradição desta região, este hotel em Tavira tornou-se num eco hotel, cujas práticas ambientais 
sustentáveis têm merecido prémios e distinções. Este hotel em Tavira, em pleno Parque Natural da Ria For-
mosa, 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 ar-
mazéns 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.

PREÇO INDICATIVO

45,00€
Por Pessoa em Duplo Vista Cidade,  

em regime de Alojamento  
e Pequeno Almoço

Hotel 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.

PREÇO INDICATIVO

43,00€
Por Pessoa em Duplo Vista Cidade,  

em regime de Alojamento  
e Pequeno Almoço

Estadias minimas:  2 noites de 07/04 a 16/04 + 03/06 a 15/06 + 01/09 a 11/09; 7 noites de 15/07 a 31/08

Pedras D’el Rei 
Nature, Sports & Beach Resort    

Santa Luzia - Tavira

PREÇO INDICATIVO

58,00€
Por 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:  2 noites de 07/04 a 16/04 + 03/06 a 15/06 + 01/09 a 11/09; 7 noites de 15/07 a 31/08

Pedras da Rainha 
Nature, Sports & Beach Resort    

Santa Luzia - Tavira

PREÇO INDICATIVO

58,00€
Por Apartamento T0 Ocupação Dupla,  

em regime de Só Alojamento.

ocalizado 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).
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Maria Nova Lounge Hotel     

Tavira

Totalmente renovado em 2017, o Maria Nova Lounge Hotel abre as suas portas em Fevereiro e pretende ser 
uma refrência na hitórica 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! Hotrel com 
conceito de Apenas Adultos, idade mínima de acesso 18 anos. 

PREÇO INDICATIVO

42,00€
Por Pessoa em Duplo Standard, 

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 banho 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.

PREÇO INDICATIVO

35,00€
Por Pessoa em Duplo Superior,  

em regime de Só Alojamento

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; Restaurante; Snack-bar na praia (sazonal); Sala de leitura, Piscina exterior para crian-
ças 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.

PREÇO INDICATIVO

40,00€
Por Pessoa em Duplo Standard, em regime  

de Alojamento e Pequeno Almoço
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Estadias minimas:  2 noites de 15/07 a 15/09

Real Lota - Apartamentos Turísticos    

Praia da Lota - Manta Rota

O Praia da Lota Resort fica localizado apenas a 100 metros de uma das mais belas praias do Sotavento algarvio. 
A sua areia dourada e águas cristalinas são os símbolos desta praia maravilhosa. No empreendimento poderá 
escolher entre dois tipos de alojamento. Temos à sua disposição no Praia da Lota Hotel, quartos e suites ideal 
para casais e pequenas famílias, ou então se preferir no edifício do Real Lota, poderá encontrar apartamentos 
totalmente equipados perfeito para famílias maiores. O resort possui internet wi-fi nas áreas públicas e esta-
cionamento gratuito.

PREÇO INDICATIVO

37,00€
Por Apartamento T1 - 

Ocupação Quadrupla, 
em regime de  

Só Alojamento

Hotel 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.

PREÇO INDICATIVO

29,00€
Por Pessoa em Twin Standard Vista Terra,  

em regime de  Alojamento  
e Pequeno Almoço
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Hotel dos Navegadores    

Monte Gordo

Situado no coração da Vila de Monte Gordo, beneficiando simultaneamente do frenesím popular e do re-
pousante entorno natural de elevada qualidade, o Hotel Navegadores é constituído por confortáveis quartos 
duplos e familiares (comunicantes) equipados com televisão satélite, telefone, casa de banho completa com 
secador de cabelo, cofre (custo extra), room service, ar condicionado e varanda. Acesso a pessoas com mo-
bilidade reduzida. O Hotel completa-se num conjunto de serviços e facilidades, entre os quais, restaurante, 
lobby bar, esplanada, solário relvado com guarda-sóis e espreguiçadeiras, piscina coberta e aquecida durante 
o inverno, computadores de acesso à internet e internet wi-fi (custos extra), sala de conferências, área de leitura 
e zona de jogos com máquinas, snooker e matraquilhos, snack-bar de praia e zona de praia concessionada 
(em funcionamento durante a época balnear), estacionamento público e serviço de recepção 24 horas. 

PREÇO INDICATIVO

17,00€
Por pessoa, em Duplo 

Standard, em regime 

de Alojamento e 

Pequeno Almoço

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

EDIFÍCIO KATAVENTO & 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 apartamentos estão todos equipados c/ kitchenette americana, frigorifico, 2 A/C (sala e 
quarto), casa de banho completa, TV satélite e varanda.
O Edifício Veleiro & Edifício Katavento asseguram os serviços de recepção no edifício das 9h às 12h30 e das 
14h às 18h de 2ª a 6ª (restantes horas c/ recepção Hotel Dunamar). 

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 Hotel Dunamar). || EDIFÍCIO VELEIRO - Localizado no centro de Monte Gordo, a cerca de 200m 
da praia, o Edifício Veleiro constitui uma oferta hoteleira bastante simpática. Os apartamentos estão todos 
equipados c/ kitchenette americana, frigorífico, ar condicionado (sala e quarto), casa de banho completa, TV 
satélite e varanda. O Edifício Veleiro assegura serviços de recepção das 09h às 12h30 e das 14h às 18h, de 2ª a 
6ª feira (restantes horas na recepção do Hotel Dunamar)

PREÇO INDICATIVO

57,00€
Edifício Katavento Por 

Apartamento T1
Ocupação Dupla,  

em regime de  
Só Alojamento

PREÇO INDICATIVO

44,00€
Edifício Veleiro

Por Apartamento T1
Ocupação Dupla,  

em regime de  
Só Alojamento

PREÇO INDICATIVO

54,00€
Monte Gordo Plaza 

Por Apartamento T1 
Vista Terra - Ocupação 

Dupla, em regime de 
Só AlojamentoEDIFÍCIO VELEIRO

EDIFÍCIO VELEIRO

EDIFÍCIO KATAVENTO

EDIFÍCIO MONTE GORDO PLAZA EDIFÍCIO KATAVENTO 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 LCD, ar 
condicionado, telefone, internet banda larga, secador de cabelo, cofre, minibar (nos quartos) e kitchenette 
equipada (nos apartamentos). O Empreendimento disponibiliza um restaurante, bar, piscina, Spa equipado 
com piscina aquecida com contracorrentes e canhões de água, ginásio, banho biotérmico, banho turco, sau-
na e sala de massagens, lavandaria self-service, parque privativo e sala de reuniões.

PREÇO INDICATIVO

30,00€
Por Pessoa em  

Duplo, em regime  
de Alojamento e  

Pequeno Almoço

PREÇO INDICATIVO

49,00€
Por 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.

PREÇO INDICATIVO

64,00€
Por Apartamento T1 

Vista Terra - Ocupação 
Quadrupla, 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.

PREÇO INDICATIVO

33,00€
Por Pessoa em Junior 

Suite R/C, em regime 

de Alojamento e 

Pequeno Almoço
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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 Res-
taurante 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 Co-
ração de madeira para a Love Tree); 

•  Acesso livre às actividades de Grupo Epic Vital (Pila-
tes, Yoga, Step, Cycling, Circuito Epic, Abs, Alonga-
mentos, Corrida, Gap, Circuito Funcional; 

•  Acesso livre ao Sayannna Wellness Spa (Piscina In-
terior Aquecida, Ginásio, Piscina de Relaxamento, 
sauna, Banho Turco). 

PREÇO INDICATIVO

372,00€
Por Pessoa em Duplo Deluxe  

Ocean Facing, em alojamento  
e pequeno almoço

Nota: Programa disponível de Terça a Sábado e mediante disponibilidade do Hotel. Sujeito a alterações.

Epic Romance
Epic Sana Algarve  

1 noite

PREÇO INDICATIVO

195,00€
Por Pessoa em Duplo Deluxe  

Ocean Facing, em alojamento  
e pequeno almoço

Inclui:
•  1 noite de alojamento com pequeno almoço buffet, 
no Restaurante Abyad; Serviço VIP especial Roman-
ce, no quarto, à chegada;

•  1 Jantar Romântico (bebidas selecção hotel incluí-
das); 

• Experiência “Love Tree” (oferta de Coração de ma-
deira para a Love Tree); 

•  Acesso livre às actividades de Grupo Epic Vital (Pila-
tes, Yoga, Step, Cycling, Circuito Epic, Abs, Alonga-
mentos, Corrida, Gap, Circuito Funcional);

•  Acesso livre ao Sayanna Wellness Spa (Piscina inte-
rior aquecida, ginásio, piscina de relaxamento, sauna, 
banho turco).

Nota: Programa disponível de Terça a Sábado e mediante disponibilidade do Hotel. Sujeito a alterações.

Tempo a Dois
Cascade Wellness & Lifestyle Resort  

2 noites
Inclui:
•  2 noites de alojamento para 2 pessoas, com pequeno almo-
ço incluido; amenities l’Occitane Deluxe no quarto;

•  Tratamento Vip no quarto à chegada (DIP de chocolate, mo-
rangos, frutos silvestres e espumante); 

• 1 jantar romântico de 3 pratos no restaurante “Senses” (set 
menu sem bebidas incluídas); 

•  1 massagem de relaxamento por pessoas, 50 minutos in-
cluindo ritual de chá e bombons de chocolate;

 
• check-in antecipado e check-out tardio, mediante disponi-
bilidade;

•  acesso gratuito às facilidades de Wellness & Fitness (Tainai 
Spa - piscina aqucível com jacuzzi; Ginásio Cascade by AXN 
Club 100 equipado com Technogym); 

•  10% desconto em tratamentos no Tainai Spa; 
•  Wi-fi gratuito no quarto e zonas públicas; 
•  estacionamento coberto gratuito e sujeito a disponibilidade.

PREÇO INDICATIVO

257,00€
Por Pessoa em Duplo Cássico,  

com Pequeno almoço incluído

Romance Cristal
Baia Cristal  

2 noites

Inclui:
•  2 Noites de alojamento em quarto Duplo Vista Mar, com pe-
queno almoço buffet;

•  Garrafa de espumante e mimos de chocolate;
•  Poção do Amor para 2 no Bar; 1 Jantar Romântico com 
“Menu Afrodisíaco” para 2 pessoas (inclui 1 garrafa de vinho);

•  Acesso à piscina interior climatizada, 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 disponibilida-
de); 

•  Late Check-out até às 16h00 (mediante disponibilidade)

PREÇO INDICATIVO

120,00€
Por Pessoa em Duplo Vista Mar,  

em Alojamento e Pequeno Almoço

Grande Romance
Baia Grande  

2 noites

Inclui:
•  2 Noites de alojamento em quarto Duplo Vista Mar, com 
pequeno almoço buffet no restaurante ou continental no 
quarto;

•  Água e Fruta;
•  Garrafa de Espumante;
•  Flores Frescas;
•  Fantasia de pétalas de rosas no quarto; 

•  1 Jantar Romântico para 2 pessoas com serviço à carta (inclui 
1 garrafa de vinho);

•  Acesso livre à piscina interior climatizada, sauna e jacuzzi;
•  Toalhas para piscina;
•  Transporte para o centro de Albufeira e Praia da Galé;
•  Upgrade para Suite (mediante disponibilidade);
•  Late check-out até às 16h (mediante disponibilidade) 

PREÇO INDICATIVO

138,00€
Por Pessoa em Duplo Vista Mar,  

em Alojamento e Pequeno Almoço



1) Em caso de Morte, Acidente Grave e Doença Grave da Pessoa 
Segura, cônjuge, bem como ascendentes e descendentes em 1º e 
2º grau de ambos, e ainda: irmãos, cunhados, noras e genros de 
ambos. Para efeitos da presente alínea, considera-se acidente 
grave ou doença grave toda a situação clínica súbita, imprevisível e 
não pré-existente que coloque em risco a vida, bem como a que 
origine mais de 1 dia de internamento hospitalar.
2) Acontecimento súbito e fortuito que exija a presença da Pessoa 
Segura em qualquer das seguintes situações:
a) Sinistro de proporções graves na residência da Pessoa Segura, 
ou no seu local de trabalho, originados por roubo, incêndio, 
explosão, inundação. 
b) Sinistro automóvel em Portugal de que resultem danos 
corporais graves em terceiros que impliquem internamento 
hospitalar superior a 2 dias.

c) Roubo da viatura da Pessoa Segura ou do cônjuge no mesmo 
dia ou nos dois dias anteriores ao do início da viagem.
d) Chamada a novo emprego, com contrato laboral sem termo, 
com exceção de passagem de contrato temporário a contrato 
sem termo.
e) Relocalização da empresa em que a Pessoa Segura trabalha.
f) Despedimento da Pessoa Segura nos quinze dias anteriores à 
data da partida;
g) Qualquer doença de Pessoas Seguras de idade inferior a 2 anos 
e que seja impeditiva de viajar,
h) Convocado a depor em tribunal como testemunha.
i) Convocação para mesa de voto em eleições para: Presidenciais, 
Europeias, Parlamentares e Municipais.
j) chamada inesperada para intervenção cirúrgica quando em lista 
de espera em hospital público.

l) Convocado para transplante de órgão.
m) Complicações de gravidez, nos primeiros seis meses, exceto se 
previsíveis.
n) Citação ou notificação do Segurado em sede de processo de 
divórcio.
 
Para uma consulta detalhada de todos os motivos de 
cancelamento antecipado, interrupção de viagem e perturba-
ções da viagem por motivo de força maior, favor consultar em 
www.solferias.pt
Esta página é meramente informativa, sem carácter contratual
e não substitui as condições gerais e especiais das apólices em
poder da SOLFERIAS e das Seguradora VICTORIA – Seguros, SA.
Apólice nº 4900002315 e CBL apólice IM/2016/01/044A/2315. 
Para mais informações consultar www.solferias.pt

SEGUROS

PRINCIPAIS MOTIVOS DE CANCELAMENTO ANTECIPADO E INTERRUPÇÃO DE VIAGEM

Responsabilidade Civil Vida Privada

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização em Portugal, por acidente

Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (despesas de Hotel e Transporte)

Bilhete de ida e volta para um familiar e respectiva estadia - Transporte e Estadia

Transporte ou repatriamento das restantes pessoas seguras

Encargos com crianças desacompanhadas

Regresso antecipado por falecimento de familiar

Não previsto

5 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

25 000,00 €

7 500,00 €

1 250,00 €

1 250,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

30 000,00 €

30 000,00 €

1 750,00 €

1 750,00 €

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Morte ou Invalidez Permanente

Despesas de funeral em Portugal em caso de acidente ocorrido em Portugal

25,000.00 €

500.00 €

30,000.00 €

1,000.00 €

60,000.00 €

2,000.00 €

Perdas ou Danos à Bagagem

Atraso na recepção de bagagem (>24 horas)

750.00 €

100.00 €

1,000.00 €

100.00 €

1,500.00 €

500.00 €

Cancelamento Antecipado da Viagem

Interrupção de Viagem após iniciada

10,000.00 €

5,000.00 €

10,000.00 €

5,000.00 €

10,000.00 €

5,000.00 €

PRINCIPAIS GARANTIAS - SOLFÉRIAS
Custo para viagens até 30 dias e sem limites de idade

OPERADOR
Seguro já incluido

ESSENCIAL
Apenas + 3,00€

EXCLUSIVO
Apenas + 26,00€

OPCIONAL 2017 Por +10€/pessoa Subscreva opcionalmente SEGURO ATIVIDADES RADICAIS

NOVO
PERTURBAÇÃO DA VIAGEM POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR
No caso de o destino estar prejudicado para poder ser usufruído, ou em caso de perturbações para chegar ao destino ou no regresso à origem da 
viagem, sempre que motivados por Motivos de Força Maior, os nossos clientes possuem uma garantia com capital de 3.000 € por pessoa que vai 
permitir respectivamente, o cancelamento antecipado, ou o pagamento de dias não usufruídos e os gastos adicionais para chegar ao destino e 
usufruir da viagem contratada. São Motivos de Força Maior eventos como Cataclismos Naturais, Terrorismo, Guerra, Epidemias, Pandemias, Greves, 
entre outros que causem perturbações na viagem organizada.



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA 
O presente programa / catálogo é um documento vinculativo no 
qual se inserem as presentes condições gerais, dele fazendo parte 
integrante e que constituem, na ausência de documento autónomo 
o contrato de viagem.

O presente documento é vinculativo para a agência, operador e 
cliente salvo alguma das presentes condições:
- Se as alterações nas seguintes condições tenham sido 
comunicadas claramente por escrito ao cliente antes da celebração 
do contrato e as mesmas estejam devidamente previstas no 
programa;
- Sendo alterações posteriores à celebração do contrato dependem 
de acordo prévio das partes, salvo o previsto na cláusula 
“impossibilidade de cumprimento”.
As presentes condições gerais obedecem ao disposto no Decreto-lei 
61/2011 de 6 de Maio, com a alteração que foi introduzida pelo 
Decreto-lei 199/2012 de 24 de Agosto.
As Condições Gerais cujo objeto seja uma viagem organizada 
constante do presente programa e as condições particulares que 
constam da documentação de viagem facultada ao cliente no 
momento de reserva da viagem consubstanciam o contrato de 
viagem que vincula as partes.

ORGANIZAÇÃO:
A organização técnica das viagens SOLFÉRIAS é da Soliférias, 
Operadores Turísticos, S.A., com sede na Rua Soeiro Pereira Gomes, 
Lote 1, 1º B, 1600-196 Lisboa, pessoa coletiva e nº de matrícula 503 
339 938, com o capital social realizado de € 250.000 e com o 
RNAVT n.º 1989.
Não existe como documento autónomo, o contrato é constituído 
pela brochura e condições gerais (por norma o catálogo) desde que 
o mesmo contemple todas as informações necessárias. Sabemos e 
referimos que algumas informações apenas serão conhecidas na 
pendência do processo de reserva, pelo que não podem constar das 
condições gerais e da brochura, mas deverão constar de documento 
que seja entregue ao cliente – condições particulares - pois o 
contrato apenas estará completo quanto contemplar todas as 
informações obrigatórias por lei.

INSCRIÇÕES:
No ato da inscrição o cliente efetuará o pagamento solicitado. Se a 
inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da data do início do serviço, 
o preço total do mesmo deverá ser paga no ato da inscrição. A 
Solférias reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo 
pagamento não tenha sido efetuado nas condições acizma 
mencionadas. As reservas encontram-se condicionadas à obtenção 
da parte dos fornecedores da confirmação de todos os serviços.

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 informamos que 
o Cliente poderá recorrer às seguintes Entidades de Resolução 
Alternativa de Litígios de Consumo:
i) Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in
www.provedorapavt.com;
ii) Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in
www.turismodeportugal.pt
iii) Ou a qualquer uma das entidades devidamente indicadas na lista 
disponibilizada pela Direcção Geral
do Consumidor in http://www.consumidor.pt cuja consulta desde já 
aconselhamos.

RECLAMAÇÕES:
As reclamações apenas poderão ser consideradas desde que 
apresentadas por escrito à agência no prazo máximo de 20 dias úteis 
a contar do fim da viagem a que respeitam. As mesmas só poderão 
se aceites desde que participadas aos fornecedores de serviços 
durante o decurso da viagem, exigindo dos mesmos respectivos 
documentos comprovativos da ocorrência. 
Em caso de reclamação por incumprimento dos serviços 
contratados poderá o cliente acionar o Fundo de Garantia de 
Viagens e Turismo previsto nos termos do DL 61/2011 de 6 de Maio 
na sua redação atual, devendo para isso apresentar a respetiva 
reclamação:
i) Junto do Provedor do Cliente pois a Soliférias, S. A. é aderente ao 
Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in www.
provedorapavt.com. Para usufruir deste serviço deverá no prazo de 
20 dias úteis após o fim da viagem apresentar a sua reclamação por 
escrito. As agências estão vinculadas ao pontual cumprimento da 
decisão que venha a ser emitida por tal entidade.
ii) Junto do Turismo de Portugal I.P in www.turismodeportugal.pt no 
prazo de 30 dias após : (i) o termo da viagem; (ii) o cancelamento da 
viagem imputável à agência; (iii) a data de conhecimento da 
impossibilidade da sua realização por facto imputável à agência; (iv) o 
encerramento do estabelecimento.
iii) Junto de qualquer uma das entidades constantes do site da 
Direcção Geral do Consumidor in http://www.consumidor.pt

BAGAGEM:
1) A agência é responsável pela bagagem nos termos legais;
2) O cliente tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora 
dos serviços no momento de subtração, deterioração ou destruição 
de bagagem.
3) 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.
4) A apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para 
o acionamento da responsabilidade da Soliférias, S. A. sobre a 
entidade prestadora do serviço.

LIMITES:
A responsabilidade da agência terá como limite o montante máximo 
exigível 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.
No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das 
agências de viagens, relativamente aos seus clientes, pela prestação 
de serviços 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) € 7.881 em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua 
danificação;
c) € 31.424 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) € 1.097 por danos na bagagem, em resultado da danificação do 
veículo automóvel.
Quando exista, a responsabilidade das agências de viagens e turismo 
pela deterioração, destruição e subtração de bagagens ou outros 

artigos, em estabelecimentos de alojamento turístico, enquanto o 
cliente aí se encontrar alojado, tem como limites:
a) € 1.397 globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo cliente, quanto aos artigos depositados à 
guarda do estabelecimento de alojamento turístico.
A responsabilidade da agência por danos não corporais poderá ser 
contratualmente limitada ao valor correspondente a cinco vezes o 
preço do serviço vendido.

DESPESAS DE RESERVA:
Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com 
informação a prestar pela agência de viagens.
Por cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamento ou quarto, 
viagem, etc), serão cobradas despesas de acordo com informação a 
prestar pela agência de viagens. Salientamos que a aceitação de tais 
alterações depende de aceitação por parte dos respetivos 
fornecedores

DOCUMENTAÇÃO:
O cliente deverá possuir válida, em vigor e em boa ordem a sua 
documentação pessoal ou familiar, (cartão de cidadão ou bilhete de 
identidade, passaporte, documentação militar, autorização para 
menores, vistos, certificado de vacinas e outros eventualmente 
exigidos). Declinamos qualquer responsabilidade pela recusa de 
concessão de vistos ou a não permissão de entrada ao cliente em 
país estrangeiro; nestes casos aplicam-se as condições estabelecidas 
na cláusula “Desistências”, sendo ainda da conta do cliente todo e 
qualquer custo que tal situação acarretar.
Viagens na União Europeia - Os clientes (independente da idade) que 
se desloquem dentro da União Europeia deverão ser possuidores do 
respetivo documento de identificação civil (passaporte; B. I., Cartão 
do Cidadão);
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 documentação necessária para 
realização de viagem junto das embaixadas / consulados dos países 
de origem;
Viagens fora da União Europeia - Esta cláusula é de caracter geral, 
não afastando a obrigação da agência quanto à obrigação de 
informar o cliente concreto quanto às necessidades específicas de 
documentação (documentos de identificação civil, passaporte, 
vistos) para a viagem que está a ser contratada.
Os clientes (independente da idade) que se desloquem para fora da 
União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de 
identificação civil (passaporte) com a validade necessária bem como 
do visto se necessário, mesmo que apenas para uma escola, 
obtenha tal informação junto da agência no momento da reserva.
Os nacionais de países não comunitários devem consultar 
informação específica quanto à documentação necessária para 
realização de viagem junto das embaixadas / consulados dos países 
de origem;

MUDANÇAS:
Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que 
um cliente inscrito para uma determinada viagem, desejar mudar a 
sua inscrição para uma outra viagem ou para a mesma com partida 
em data diferente, ou outra eventual alteração, deverá pagar a taxa, 
como despesas 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 cliente se encontra inscrito, ou se os 
fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica sujeito às 
despesas e encargos previstos na rubrica “desistência (rescisão)”.
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 corresponder aos publicados no folheto que 
motivou a contratação.

CESSÃO DA INSCRIÇÃO:
O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se substituir por outra 
pessoa que preencha todas as condições requeridas para a viagem, 
desde que informe a agência vendedora com pelo menos sete dias 
de antecedência e que tal cessão seja possível nos termos dos 
regulamentos de transporte aéreos aplicáveis. Em caso de cruzeiros 
e viagens aéreas o prazo previsto será de quinze dias de 
antecedência.
A cessão da inscrição responsabiliza solidariamente cedente e 
cessionário pelo pagamento do preço da viagem e pelos encargos 
adicionais originados.

ALTERAÇÕES:
Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, a agência 
organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as 
horas de partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos por 
outros de categoria e localização similar, devendo informar o cliente 
da tal alteração, logo que dela tenha conhecimento.

ANULAÇÃO DO PROGRAMA PELA AGÊNCIA:
Quando a viagem esteja dependente de um número mínimo de 
participantes o Operador reserva-se o direito de cancelar a viagem 
organizada caso o número de participantes alcançado seja inferior 
ao mínimo. Nestes casos, o cliente será informado por escrito do 
cancelamento no prazo de 21 dias.

ALTERAÇÃO AO PREÇO:
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos 
serviços e taxas de câmbio vigentes à data de impressão deste 
programa, pelo que estão sujeitos a alterações que resultem de 
variações no custo dos transportes ou do combustível, de direitos, 
impostos, taxas e flutuações cambiais até 20 dias antes da data de 
viagem.
Sempre que se verifique uma alteração ao preço da viagem, o cliente 
será imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo que 
lhe for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição 
nos mesmos termos e condições que os previstos na rubrica 
“Impossibilidade de Cumprimento”.

REEMBOLSOS:
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por 
serviços não utilizados pelo cliente por motivos de força maior ou 
por causa imputável ao cliente, salvo reembolso pelos respetivos 
fornecedores. A não prestação de serviços previstos no programa de 
viagem por causas imputáveis à agência organizadora e caso não 
seja possível a substituição por outros equivalentes, confere ao 
cliente o direito a ser reembolsado pela diferença entre o preço dos 
serviços previstos e o dos efetivamente prestados.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO:
Se por factos não imputáveis à agência organizadora esta vier a ficar 
impossibilitada de cumprir algum serviço essencial constante do 
programa de viagem, tem o cliente direito a desistir da viagem, 
sendo imediatamente reembolsado de todas as quantias pagas ou, 
em alternativa, aceitar uma alteração e eventual variação de preço.
Se os referidos factos não imputáveis à agência organizadora vierem 
a determinar a anulação da viagem, pode o cliente ainda optar por 
participar numa outra viagem organizada de preço equivalente. Se a 

viagem organizada proposta em substituição for de preço inferior, 
será o cliente reembolsado da respetiva diferença.

DESISTÊNCIAS / RESCISÕES / ANULAÇÕES / ALTERAÇÕES DE DATAS:
O Cliente ou algum dos seus acompanhantes é livre de desistir da 
viagem a todo o tempo.
Tal cancelamento implica que o mesmo seja responsável pelo 
pagamento de todos os encargos a que o início do cumprimento do 
contrato e a sua desistência deem lugar e ainda por uma 
percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem.
Quando seja caso disso, o cliente será reembolsado pela diferença 
entre a quantia paga e os montantes supra referidos.

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA:
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas 
em função do primeiro e último serviço.
Em regra, sem carácter vinculativo, os quartos podem ser utilizados a 
partir das 14h do dia de chegada (15h no caso da Disneyland® Paris) 
e deverão ser deixados livres até às 12h do dia de saída.
Nos apartamentos a entrada verifica-se geralmente pelas 17h do dia 
de chegada e deverão ser deixados livres até as 10h do dia de saída.

CANCELAMENTO:
Se por facto não imputável ao cliente, a agência tiver de cancelar a 
viagem organizada antes da data de partida, o cliente pode optar por:
i) Ser imediatamente reembolsado de todas as quantias pagas ou,
ii) Em alternativa, optar por participar numa outra viagem organizada, 
sendo reembolsado da eventual diferença de preço que possa existir;

RESPONSABILIDADE:
A responsabilidade da agência organizadora das viagens constantes 
dos programas e emergentes das obrigações assumidas, encontra-
se garantida por um seguro de responsabilidade civil na Companhia 
de Seguros Tranquilidade, apólice nº 0001481167, no montante de 
75.000 euros, nos termos da legislação em vigor.

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

VALIDADE:
Este programa é válido de 01.04.2017 a 31.05.2018

NOTAS:
- As restantes condições especiais estarão incluídas no folheto de 
cada destino e viagem em concreto, condições particulares e que 
fazem parte do contrato de viagem.
- As presentes condições gerais poderão ser complementadas por 
quaisquer outras específicas desde que devidamente acordadas 
pelas partes.
- Os preços dos programas de algumas brochuras estão baseados 
na cotação 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 preços praticados poderá haver alteração do suplemento de 
combustível inserido no preço nos termos constantes da cláusula 
“alteração de preço”.
- As categorias dos alojamentos, hotéis, 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 nossa vontade não seja 
possível manter ou confirmar a reserva existente, obrigando-se a 
agência a informar o cliente logo que tenha conhecimento do facto.

INFORMAÇÕES GERAIS:

HORAS DE CHEGADA OU DE PARTIDA:
As horas de partida e de chegada estão indicadas na hora local do 
respetivo país e de acordo com horários das respetivas companhias 
de transporte à data de impressão deste programa, podendo por isso 
ser sujeitas a alteração.

HOTÉIS / APARTAMENTOS:
Apartamentos - No caso de o alojamento ser contratado para 
apartamento é da responsabilidade do cliente a informação do 
número de pessoas que irão ocupar o apartamento e poderá ser-lhe 
exigido a prestação de uma caução / depósito. No caso de se 
apresentarem mais pessoas que as reservadas, os apartamentos 
poderão recusar a entradas. 
Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e estão baseados numa 
ocupação dupla. Nem todos os hotéis dispõem de quarto triplo 
sendo por norma colocada uma cama extra que pode não ser de 
idêntica qualidade.
Nos quartos equipados com duas camas ou cama de casal, o triplo 
pode ser constituído apenas por aquelas camas.
A relação dos hotéis e apartamentos constantes dos programa é 
indicativa assim como a sua categoria que respeita a critérios e 
classificações locais cujos critérios por vezes são distintos dos 
utilizados em Portugal.

REFEIÇÕES:
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados para os 
regimes de Meia Pensão e Pensão Completa não incluem bebidas.
O regime de tudo incluído dependerá das condições específicas de 
cada unidade hoteleira.
Dependendo do regime alimentar contratado, o primeiro e o último 
serviço de refeição, terá a ver com a hora de entrada e saída na 
unidade hoteleira.
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 último serviço do hotel será o 
pequeno-almoço.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS:
Dada a diversidade de condições aplicadas às crianças (destino e 
fornecedor) recomenda-se questionar sempre as condições 
especiais que porventura sejam aplicadas à viagem em causa.

SEGURO:
A agência disponibiliza a venda de seguros que poderão ser 
adquiridos em função da viagem para garantia de situações de 
assistência e despesas de cancelamento.

Material promocional de distribuição gratuita
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