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Caracterizado por um ambiente descontraído, contemporâneo e 
de design, reúne as condições ideais para fugir da rotina do dia–
a–dia com uma escapadinha de fi m de semana ou para passar 
uns excelentes dias de férias. Os 105 quartos e 39 suites do resort 
oferecem–lhe todo o conforto com vistas deslumbrantes sobre o 
mar e sobre o Porto da Baleeira. O hotel dispõe de restaurante, 
bar, lounge, piscina com uma vista magnífi ca sobre o oceano, área 
para massagens e tratamentos também equipada com sauna, gi-
násio e piscina interior aquecida. Oferece também várias opções 
para as crianças se divertirem, desde uma sala de jogos a aulas de 
Surf. Os hóspedes poderão alugar uma bicicleta para conhecer a 
região, marcar passeios de jipe e desportos náuticos - aulas de surf, 
windsurf ou baptismos de mergulho ou fazer uma reserva num 
dos campos de golfe mais próximos. Wi-fi  gratuito.

Hotel ****

Vila de Sagres. SAGRES

Memmo Baleeira

ALOJAMENTO 220 quartos, incluindo quartos duplos (com vista 
para o jardim, piscina ou mar), Duplos Localização
Privilegiada, Senior Suites, Suite Superior com
piscina privativa e quartos adaptados

Spa com banho turco, sauna, jacuzzi, massagens 
Piscina aquecida 
Lobby bar 
Sala para reuniões e eventos

Restaurante buffet
Restaurante à la carte
Snack bar

Ginásio com máquinas de musculação e cardio e 
material para alongamentos
Programa de animação Fit & Fun

Visitas guiadas à cidade
Serviço de aluguer de táxis e transferências

INSTALAÇÕES E 
SERVIÇOS

GASTRONOMÍA

ATIVIDADES 
DESPORTIVAS

ENTRETENIMENTO
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Situado a cerca de 600 metros da Praia Don´Ana e a 800 metros 
do centro, dispõe de 30 Estúdios, 10 Suites, 119 aptos. T1  e 4 
aptos. T2. Todos os quartos têm amplas varandas que convidam 
ao repouso, na sua maioria com vista de piscina. Os quartos 
dispõem de modernas kitchenettes totalmente equipadas com: 
fogão, microndas, torradeira, máquina de café, casas de banho 
com banheira e secador, ar condicionado com controlo indivi-
dual, telefone, Tv. sat. e cofre. Dispõe ainda  de um restaurante, 
snack-bar junto às piscinas, bar irlandês, 4 piscinas (2 cobertas e 
2 exteriores), solário natural na cobertura, área de repouso ajardi-
nada, Solinca Health & Fitness Club, internet desk e sala de jogos.

Apartamentos ****

Rua Sacadura Cabral nº 8. LAGOS

Aqualuz Suite

Situado entre Burgau e a Praia da Luz, este complexo com mais 
de 40.000 m2 de Orla Maritima reservada, desenvolve-se sobre 
o mar com vistas deslumbrantes até à Baia da Luz. Dispõe de 
42 unidades no total (7-T0, 4-T1, 25-T2, 3-T3 e 2-V4), os aparta-
mentos de 2 pisos dispõem de sala com lareira, 1, 2 ou 3 quartos, 
banho e cozinha. Complementa-se com academia de Golf, mer-
cearia, restaurantes, piscinas de àgua do mar, piscinas naturais, 
clinica de Talassoterapia, campos de ténis.

Hotel Golf & Resort ****

Sitio dos Montinhos da Luz. LAGOS

Belver Porto Dona María

O Belmar Spa & Beach Resort situa-se a apenas 50 minutos do 
aeroporto de Faro, a cinco minutos, de carro, do centro da vi-
brante cidade de Lagos, e a menos de 10 minutos da vila da Praia 
da Luz. Oferece várias tipologias: o aparthotel (estúdios, T1 e T2 
e duplex com 2 quartos e terraço) e os aptos. turísticos (T2 e T3). 
Os aptos. dispõem, TV por satélite, leitor de DVD, A/C e cozin-
has totalmente equipadas em open space. Poderá ainda usufruir 
de 4 piscinas exteriores aquecidas e 1 piscina para crianças, pos-
sibilidade de prácticar ténis e futebol, parque infantil, recepção 
aberta 24h por dia, o Th e Lobby Bar e o Restaurante Levante 
especializado em comida tipicamente mediterrânica.

Hotel Spa & Beach Resort ****

Estrada do Porto de Mós. PORTO MOS

Belmar

O Pestana Blue é uma unidade hoteleira inovadora, a primeira 
em Portugal a ser concebida de raíz para ser um 5 estrelas All 
Inclusive. O empreendimento conta com o total de 551 quartos, 
divididos por 13 edifi cios de 2 pisos. Implantados num terreno 
de 12 hectares, os alojamentos estão rodeados por generosas 
áreas verdes. Com o objectivo de manter a pureza do ar, só os 
veículos elétricos podem circular dentro do empreendimento. 
Para que o hóspede não tenha que se preocupar com nada, no 
Pestana Blue está tudo incluido, da estadia às refeições, passan-
do pelas actividades dentro do empreendimento. Esta sensação 
de conforto total é reforçada pelas luxuosas instalações que in-
cluem um SPA completo, piscinas, campos de jogos, Kids Club e 
três restaurantes, entre outras comodidades.

All Inclusive Beach & Golf Resort *****

Quinta da Amoreira, EM 531. ALVOR

Pestana Blue Alvor

Hotel situado em Lagos, recentemente renovado, a 500 m. do 
coração desta antiga e pitoresca cidade. Dispõe de 296 quartos 
(205 são renovados) com banho, telefone, minibar, Tv., cofre, ar 
condicionado e aquecimento e varanda ao terraco. Comple-
menta-se com 2 restaurantes: Lacóbriga e Páteo Velho, refeições 
ligeiras são também servidas no terraço da piscina exterior 
(no Verão), sala de conferências, piscina exterior para adultos 
e crianças, piscina interior com jacuzzi, health club, animação, 
garagem e parking. Conta com o club de praia “A Duna” em 1ª 
linha da praia, situado a 2 kms do hotel (transporte grátis), que 
além de outra piscina frente ao mar dispõe de restaurante/bar.

Hotel ****

R. Antonio Crisogono dos Santos. LAGOS

Tivoli Lagos

Localizado na 1ª linha do mar, ao longo do extenso areal da Meia 
Praia. O resort de 4 estrelas será constituído por 170 quartos e 
77 suites,centro de convenções e SPA SATSANGA (piscina inte-
rior, jacuzzi, banho turco e ginásio - pago), assumindo-se como 
a escolha ideal para férias ou eventos profi ssionais. O hotel terá 
ainda 2 restaurantes, incluindo o espaço “Inevitável” que propõe 
experiências arrojadas e criativas de degustação gastronómica. 
Compõem o complexo 1 piscina exterior, 3 courts de ténis, 1 
campo de bowling de relva, ginásio ao ar livre e para os mais 
pequenos o Clube NEP com parque infantil. Acesso á Internet 
Wi-Fi gratuito nos quartos e nas zonas comuns.

Hotel  ****

Estrada Meia Praia. LAGOS

Vila Galé Lagos

TUDO
incluído
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Mesmo a 1,3 km do centro da pitoresca vila piscatória do Alvor e 
a 6 km de Portimão, no Yellow Alvor Hotel tudo inspira calma e 
bem-estar. Rodeado pelo mar, jardins e zonas verdes, é ideal para 
fugir da rotina do dia-a-dia num fi m-de-semana em família ou 
passar uns excelentes dias de férias. Dispõe de 152 quartos, 144 
duplos e 8 Suites Júnior, distribuídos por 3 pisos. Todos os quartos 
dispõem de ar condicionado/aquecimento, Tv. satélite, mini bar, 
telefone ao exterior, cofre, casa de banho, secador e varanda. Po-
derá ainda usufruir de 3 piscinas (exterior e interior aquecida no 
Inverno - a exterior com solário com espreguiçadeiras, chapeus de 
sol e Poll/Snack Bar), Health Club,ginásio, sauna, banho de vapor, 
jacuzzi, ténis de mesa e bilhar, 2 bares e restaurante buff et.

Hotel ****

Sitio da Dourada. ALVOR

Yellow Alvor Garden

Localizado na vila de Alvor, a 10 minutos a pé do centro histórico 
e das praias de Alvor. É composto por 402 estúdios, com quarto, 
sala com kitchenette e varanda. Envolvido por um espaço verde 
de 69.000 m2, onde sobressai a magnifi ca piscina de 100m de 
comprimento, 2 campos de Padle e zona de diversão infantil 
(Barco Pirata). Possui ainda todo um apoio de serviços como 
restaurantes, bares, salas de reuniões, SPA (pago) com piscina 
aquecida, banho turco, sauna e massagens. Complementado 
com parque de estacionamento exterior e interior. O Alvor Baia 
Hotel Apartamento reúne todas as condições e facilidades para 
umas férias inesquecíveis, ideal para toda a família.

Hotel Apartamento ****

Estrada de Alvor - Galo Loiro. ALVOR

Alvor Baía

Localizado nos arredores de Alvor, a apenas 1 km da praia, 
este complexo moderno e luminoso conta com apartamen-
tos tipo T1 com cozinha equipada com microondas, frigorifi-
co, máquina de lavar roupa e utensilios para cozinha. Dispõe 
de uma piscina (sazonal). O bar “Funtastic” está aberto a 
partir das 8:00 h para o pequeno-almoço e snacks durante o 
dia.  TV via satélite, videojogos e mesa de snooker. Estaciona-
mento. Não aceita animais de estimação.

Apartamentos ***

Ed. Mar Alvor - Quinta dos Arcos. ALVOR

Maralvor

Situado na 1ª linha da Praia da Rocha, dispõe de 208 quartos e 
suites, a maioria com terraço e vista mar. Equipados com casa de 
banho, roupões de banho, ar condicionado, telefone, Tv cabo, 
24 hrs room service e minibar. Dispõe de 2 piscinas exteriores 
de água salgada para adultos e crianças. A piscina principal dos 
adultos será aquecida de Março a Outubro e não durante todo 
o ano. Restaurantes com vista panorâmica, Health Club (Fitness 
room grátis), internet wireless gratuita, parque infantil, garagem, 
jardins, desportos aquáticos durante o verão. Nas proximidades 
do hotel, vários campos de Golf, acesso directo à praia e ao seu 
próprio casino (com agenda de espectáculos).

Hotel *****

Av. Tomás Cabreira. PRAIA DA ROCHA

Algarve Casino

Localizado mesmo em cima da praia, com vista frente mar sobre 
o areal da Praia da Rocha, dispõe das suites mais confortáveis 
de Portimão. Todas as nossas suites disponibilizam internet WIFI 
gratuita, ar condicionado, camas king-size e sofá-cama,  ecrã 
LCD com TV cabo e varanda. Outras facilidades: estacionamen-
to subterrâneo, Grand Caff é Bar, centro de fi tness (com apare-
lhos de cardio). Refeições disponíveis: Pequeno-almoço Buff et, 
serviço de snacks e Jantar Buff et. Hotel próximo da marina de 
Portimão, restaurantes, cafés, casino, campos de golfe, Autódro-
mo Internacional do Algarve e parques aquáticos.

Hotel ****

Av. Tomás Cabreira. PRAIA DA ROCHA

Da Rocha

O Jupiter Algarve Hotel é um moderno hotel de 4 estrelas à bei-
ra-mar, localizado em plena Praia da Rocha no Algarve.  Dispõe 
de 183 quartos de diferentes tipologias com vistas para o mar ou 
cidade, Wi-Fi grátis, TV LCD, ar condicionado, minibar e capaci-
dade de acomodar famílias com crianças. A praia está a apenas 
a uma curta distância a pé e muitas outras atividades disponí-
veis tais como mergulho no recife de Ocean Revival, passeios de 
barco, experiencias no Autódromo Internacional do Algarve e 
visitas a parques de diversões. Dispõe de circuito de SPA, centro 
de Fitness e serviço de massagens e Restaurante.

Hotel ****

Av. Tomás Cabreira s/n. PRAIA DA ROCHA

Júpiter
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O Pestana alvor Atlântico goza de uma localização inve-
jável sobre a praia de Alvor, a 5 km de Portimão e a 30 min. 
do aeroporto de Faro. Conta com 83 apartamentos equi-
pados com kitchenette e 32 villas com cozinha completa-
mente equipada, ar condicionado, TV satelite, telefone e 
cofre. Complementa-se com 1 restaurante (Atlantico) e 1 
snack bar (Cabana Marche), piscina exterior de água salga-
da, piscina para crianças, piscina interior de água salgada, 
sauna, banho turco, ginásio e parque infantil.

Hotel Moderno e muito acolhedor ideal para familias, 
situado na praia dos 3 Irmãos, a 1 Km da Vila de Alvor, 5 
km de Portimão e a 30 min. do aeroporto de Faro. Dispõe 
de 55 apartamentos de luxo (T0, T1 e T2) todos com vista 
mar e com kitchenette equipada. Conta com 2 piscinas 
exteriores (adultos e crianças), piscina interior, snack bar, 
sauna, jacuzzi, banho turco e ginásio, biblioteca e sala Tv., 
cyber corner, rock garden e parque para crianças.

O Pestana Delfim está situado a 1 Km da Vila de Alvor, 
5 Km de Portimao e a 30 minutos do aeroporto de Faro 
pela A22. Conta com 312 quartos, incluindo 13 suites, a 
maioria dos quais com vista para o mar, ar condicionado, 
Tv. satelite e cofre. Complementa-se com 2 restaurantes, 
2 bares, piscina exterior de água salgada, Health Club com 
ginásio, cabeleireiro, 7 campos de ténis de mesa, bilhar e 
Putting Green.

Em cima da Praia e do mar, situado a 1 Km. da vila de 
Alvor, 5 Km de Portimão e a 30 min. do aeroporto de Faro. 
Conta com 202 quartos, incluindo 18 suites, todos com 
ar condicionado, Tv. satelite, internet, minibar e cofre. 
Complementa-se com 3 restaurantes, bar junto à piscina, 
room service 24h, acesso privado à Praia, piscina exterior, 
wellness centre com piscina interior, jacuzzi, sauna, banho 
turco e ginásio, Health Club com massagens (pago) e 
estética (pago). Dispõe ainda de 5 campos de tenis, campos 
de golfe nos arredores e 3 salas para reuniões e banquetes.

O Pestana Dom Joao II tem uma excelente localização 
sobre a praia de Alvor, a 5 km de Portimão e a 30 minutos 
do aeroporto de Faro. Conta com 257 quartos, incluindo 
suites, todos com ar condicionado, Tv. Satelite e cofre. 
Complementa-se com 1 restaurante, 2 bares e bar de praia, 
piscina exterior de água salgada, piscina para crianças, well-
ness center com piscina interior, ginásio, sauna, banho tur-
co, jacuzzi e salas de tratamentos, parque Infantil, “Pestana 
Kids Club” com programa de animação diario (Sazonal) e 1 
sala de reuniões e banquetes.

O Pestana Alvor South Beach, encontra-se na primeira 
linha da praia de Alvor estando completamente integra-
do com recursos naturais locais e as facilidades de um 
moderno Hotel. A vila piscatória de Alvor situa-se uma 
curta distância deste hotel (10 minutos a pé). Dispõe de 
79 quartos e suites. Os quartos standard com uma cama 
de casal, TV LED 42´, cofre eletrónico, secador de cabelo, 
frigobar, banho com banheira ou chuveiro, área de 30 m2. 
Complementa-se com bar, bar na piscina, Lounge, parking 
privado, piscina, wi-fi grátis nas áreas comuns.

PESTANA ALVOR SOUTH BEACH PREMIUM SUITE HOTEL**** Praia do Alvor.

PESTANA DOM JOÃO II-VILLAS&BEACH RESORT **** Praia do Alvor.

PESTANA ALVOR PRAIA BEACH&GOLF RESORT ***** Praia dos Tres Irmãos. Alvor.

PESTANA DELFIM ALL INCLUSIVE BEACH&GOLF **** Praia dos Tres Irmãos. Alvor

PESTANA ALVOR PARK BEACH APARTHOTEL **** Adega-Quinta do Ribeiro. Alvor.

PESTANA ALVOR ATLÂNTICO BEACH APARTHOTEL **** Praia do Alvor.
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Algarve Mor tem uma localização soberba e apresenta aparta-
mentos espaçosos com varandas, no extremo oeste da Praia da 
Rocha. Também possui uma esplanada com uma piscina, rodeada 
por espreguiçadeiras. Os apartamentos incluem salas de estar se-
paradas e kitchenettes equipadas com frigorífi co, microondas e 
torradeira. A maioria das unidades oferece uma vista frontal ou 
lateral do mar. Os serviços disponíveis nos Apartamentos incluem 
uma recepção aberta 24 horas e uma garagem privada. O centro 
da cidade de Portimão está a menos de 10 minutos de carro.

Apartamentos **

Av. Tomás Cabreira. PRAIA DA ROCHA 

Algarve Mor

Os apartamentos da Flor da Rocha situam-se a 3 km do centro de 
Portimão. Existem muitos restaurantes, mini-mercados e lojas a 
cerca de 5 minutos a pé da propriedade. Localizado a a 5 minutos 
a pé da praia, a 600 metros da Praia da Rocha, a Flor da Rocha 
dispõe de apartamentos espaçosos, equipados com cozinhas e va-
randas. Todos dos apartamentos contam com banhos privativos, 
televisão com canais por satélite e cofres. Dispõe de uma recepção 
aberta 24 horas por dia. Os hóspedes podem desfrutar da piscina 
exterior ou jogar uma partida nos campos de ténis. As crianças 
irão desfrutar de uma piscina e gelados no bar de apoio à piscina.

Apartamentos

R. das Conchas, Sitio dos Castelos. PRAIA DA ROCHA

Flor da Rocha

Situado na falésia da Praia do Alemão e Praia do Vau, e junto à 
avenida da Praia da Rocha fi ca o TURIM Presidente Hotel. À noi-
te, a Avenida da Praia da Rocha, é o local ideal para um passeio 
em família ou para saborear um gelado.
Dispõe de 107 magnífi cos apartamentos, totalmente equipados. 
Das suas janelas avista-se o infi nito mar, o areal da praia e escuta-
se o bater das ondas e o chilrear das gaivotas. No restaurante 
pode tomar o seu pequeno almoço, almoçar ou jantar com a 
família e amigos. No bar pode disfrutar de uma bebida ou uma 
refeição ligeira enquanto descansa junto à piscina.

Apartamentos

Estrada do Vau. PRAIA DO VAU

Presidente

Localizado a 15 minutos a pé de Marina de Portimão e a 20 mi-
nutos a pé da Praia do Vau, este Hotel de 3 estrelas conta com 
20 quartos, com ar condicionado, secador de cabelo, minibar, 
varanda, cofre e wifi  grátis.  As instalações incluem piscina ex-
terior, receção 24H e estacionamento. Descontraia e desfruta o 
ambiente de Portimão no restaurante 24 horas no local. As be-
bidas estão disponíveis no bar no jardim. O hotel fornece berços, 
jardim infantil e clube de crianças para famílias com crianças. 
Não aceita animais de estimação.

Hotel Apartamento ***

Rua Engenheiro Francisco Bivar, 8. PRAIA DA ROCHA 

Iate

Localizado na bonita zona de Portimão/Praia da Rocha, na Cos-
ta do Algarve, zona central com fácil acesso a qualquer ponto 
desta região, só a 100 Km da fronteira Espanhola e a apenas 40 
min. do Aeroporto de Faro (Via do Infante/IP1). Os seus 199 es-
paçosos apartamentos (com capacidades até 2 ou 4 pessoas) e 
com grandes varandas estão equipados com ar condicionado, 
Tv. Lcd, portas e fechaduras de alta segurança, cofres individuais 
e completo equipamento de cozinha. Nas proximidades bares, 
restaurantes, casinos e pubs fazem da Praia da Rocha o local 
ideal para a vida nocturna.

Apartamentos ****

Avenida V6. PRAIA DA ROCHA

Oceano Atlântico

Aptos. T1 e T2, com excelentes varandas, vista piscina ou vis-
ta campo. Situado a 800 metros da praia do Alemão, 1,5 km 
da praia do Vau e a 2,5 km da Praia da Rocha. Todos os aptos. 
têm uma decoração simples e funcional, equipados com AC, 
microondas, torradeira, frigorífi co, placa eléctrica e máquina de 
café, Tv. satélite e telefone. Tem ainda  restaurante, snack bar, 
bar, mini mercado, salão de jogos, 1 piscina para adultos e outra 
para crianças, 1 piscina interior aquecida (quando as condições 
atmosféricas o justifi carem), jacuzzi, campo de ténis, de volley e 
futebol, mini golfe, bowling de jardim, parque infantil, lavandaria 
self service, jardins, parque de estacionamento gratuíto, rece-
pção 24h e animação para adultos e crianças.

Aparthotel ****

Av. Henry Cotton - 4 Estradas de Alvor - Apt.82. PRAIA DA ROCHA

Vitor’s Plaza
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Com acesso directo para a Praia do Vau, uma das mais boni-
tas do Algarve, o Jardim do Vau proporciona-lhe dias de férias 
inesquecíveis, durante todo o ano. Estrategicamente virados a 
sul, os apartamentos no Jardim do Vau têm amplas varandas 
privadas com espreguiçadeiras que convidam a momentos de 
conforto 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.

Apartamentos ****

Praia do Vau. PORTIMÃO

Jardim do Vau

A poucos metros da Praia da Rocha, em pleno Algarve, conta 
com 105 confortáveis e modernos apartamentos totalmente 
equipados, inseridos em 5000m² de jardins. Oferece 2 piscinas 
para adultos, 1 piscina para crianças, courts de ténis, bares de 
apoio às piscinas, jardim infantil, Day Spa com massagens e 
banho turco, restaurante, Bar/Snack-bar com salão de jogos, 
internet wireless grátis nas áreas públicas, mini-mercado, en-
tretenimento de dia e noite (época alta), garagem e parque 
privado. Goza de uma localização privilegiada, a poucos passos 
da principal avenida da Praia da Rocha.

Apartamentos ***

Urb. Vilarosa Lt.5. PORTIMÃO

Clube Vilarosa

Situado frente ao mar ao Vale Covo e a apenas 10 minutos 
da pitoresca vila do Carvoeiro. A renovação a decorrer entre 
Novembro 2016 e Março 2017, oferece quartos mais amplos e 
confortáveis que irão superar as expectativas dos clientes mais 
exigentes, com decoração elegante e contemporânea, repo-
sição de bebidas no minibar e varanda panorâmica. Oferece 
ainda 2 piscinas para adultos e crianças, piscina interior com 
jacuzzi, 3 restaurantes e bares, lavandaria, Tivoli SPA, Tivoli 
fi tness center, business center, Internet WIFI gratis em todo o 
hotel e estacionamento gratuito.

Hotel *****

Vale Côvo - Apartado 1299. CARVOEIRO

Tivoli Carvoeiro

Situado entre as praias de Portimão e a Serra de Monchique, 
este hotel está integrado no Morgado do Reguengo. Rodeado 
por 2 campos de golfe, Morgado Golfe e Álamos Golfe, este é 
um hotel concebido por golfi stas, para golfi stas, onde nenhum 
pormenor fi cou ao acaso.  Dos seus quartos, os hóspedes go-
zam da vista sobre o green e em poucos passos poderão des-
frutar do Snack Bar Golf Clubhouse, onde poderão apreciar a 
fantástica vista sobre o campo, tomar uma bebida e comer um 
snack antes da sua partida de golfe. Um autêntico retiro para 
golfi stas, onde se sentirão em casa.

Golf & Country Club ****

Morgado do Reguengo Resort. PORTIMÃO

Morgado

Situado no barlavento algarvio, na cidade de Portimão, o Ti-
voli Marina Portimão estende-se por uma área de 25 hectares. 
Dispõe de 196 quartos com vista marina ou piscina equipados 
com banho, ar condicionado, Tv. satélite, kitchenette, telefone, 
Wifi  grátis e cofre. Dispõe do restaurante “Deck”, o “Ithaka” bar, 
4 salas de reuniões, health club e 3 piscinas exteriores 2 para 
adultos e outra para crianças. Facilidades exteriores ao hotel 
(on-request): escola de mergulho e vela, observação de golfi n-
hos, golf, parasailing e passeios de barco (contactar a recepção).

Hotel ****

Marina de Portimão. PORTIMÃO

Tivoli Marina Portimão

Em pleno Algarve, o Algarve Race Resort - Hotel dispõe de um 
salão partilhado, de um jardim, de um spa, de um centro de 
bem-estar e de um terraço em Montes de Cima. Quartos com ar 
condicionado, cofre, internet gratuita, telefone. Conta com um 
bar, piscina exterior, uma piscina interior, um centro de fi tness e 
um restaurante. Conta com um SPA de bem-estar, incluindo um 
banho turco, uma sauna e uma banheira de hidromassagem, es-
tão à disposição dos hóspedes durante a sua estadia no Algarve 
Race Resort . Receção 24 horas.

Hotel & Resort *****

Sitio Escampadinho Mexilhoeira. PORTIMÃO

Algarve Race
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Esta unidade dispõe de apartamentos e villas com varanda. Está 
situado apenas a 2 km do Parque Aquático Slide & Splash. Dis-
põe de  tratamentos de massagens, piscina interior, piscina ex-
terior com espreguiçadeiras, restaurante, bar e estacionamento. 
A tranquila cidade de Lagoa está apenas a 2 km de distância e 
o hotel está a 30 minutos do Aeroporto Internacional de Faro. 
Existe estacionamento privado e gratuito no local. Os hóspedes 
podem desfrutar de uma partida de golfe nos campos de golfe 
Gramacho e Vale de Pinta ou de um jogo de ténis no campo.

Resort ****

Aldeamento Quinta do Gramacho, Lote 4. CARVOEIRO

Pestana Carvoeiro Golf

O Riverside será um hotel único devido à sua localização exclu-
siva junto ao Rio Arade a curta distância de Portimão. Poderá 
usufruir de vários serviços como Spa & Healh Club, Restaurante, 
Bar, Terrace Lounge, Sala de Reuniões e Kid’s Park. A oferta de 
alojamento engloba, para alem dos espaçosos e confortáveis 
Quartos Vista Rio, Suites Júnior e Suites Riverside para 4 ou 6 
pessoas. A escolha ideal para famílias à descoberta do Algarve. 
A acessibilidade é uma das caracteristicas mais importantes nes-
te projecto. O Água Hotels Riverside será um hotel livre de ba-
rreiras arquitectónicas, preparado para receber todos os clientes.

Hotel ****

Quinta do Parchal. LAGOA

Água Hotels Riverside

Vale d´Oliveiras O Quinta Resort & Spa é um elegante resort 
de 5 estrelas, convenientemente localizado entre Carvoeiro e Fe-
rragudo, no Algarve. Este paraíso escondido é apenas a poucos 
minutos de algumas das melhores praias e campos de golfe da 
Europa! É um destino para todo o ano, ideal para férias em famí-
lia, pausas para golfe e viagens em grupo. 
O resort compreende 22 quartos, 2 suites e 80 apartamentos 
equipados e com WiFi, bem como uma grande variedade de 
instalações de lazer e bem-estar, um restaurante e dois bares, 
health club e SPA.

Resort & Spa *****

Rio Laranja, Empreendimentos Turisticos, Lda, Apt 79. CARVOEIRO

Vale d’Oliveiras Quinta

Colina Village é um hotel atraente localizado a apenas 1.7 Km 
da praia do Carvoeiro, que fornece aos seus hóspedes piscina 
aquecida em recinto fechado, piscina ao ar livre e campo de 
golfe. Receção 24 horas. Está situado ao lado de lojas e de um 
minimercado. Algumas unidades têm vistas de a montanha. 
Dispõe de restaurante com pratos da cozinha internacional. O 
snack-bar é um ótimo lugar para desfrutar de uma variedade 
de bebidas excelentes. Todos os quartos clássicos estão equi-
pados com ar condicionado, microonda e ferro e tábua de en-
gomar. O hotel também oferece piscina com espreguiçadeiras, 
guarda chuva-sol e bar na piscina.

Apartamentos ***

Poço Partido-P. de Carvoeiro. LAGOA

Colina Village

A poucos metros da praia, dispõe de 233 quartos, todos eles 
com varanda, AC, telefone, TV satélite, rádio, cofre, secador 
de cabelo, minibar e room service 24 horas. Poderá ainda usu-
fruir de piscina exterior (adultos e crianças), sala de jogos, 
jardim, gabinete médico, tabacaria, lavandaria, garagem, es-
tacionamento e clube de saúde (jacuzzi, banho turco, ginásio 
e piscina interior). Tem ainda à sua disposição Restaurante 
‘Bolina’, Bar Mayflower e Bar - piscina. Acesso á Internet Wi-Fi 
gratuito nos quartos e nas zonas comuns.

Hotel ****

Vale do Olival. ARMAÇÃO DE PÊRA

Vila Galé Náutico

O AtlanticSide está localizado em Armação de Pêra, a 50 metros 
da praia. As acomodações renovadas apresentam uma varanda 
ou um terraço e vistas para a cidade ou o oceano. Os estúdios 
disponibilizam uma kitchenette e os apartamentos dispõem de 
uma cozinha completa. As áreas de estar têm sofás e uma tele-
visão de ecrã plano por cabo. Cada estúdio e apartamento dis-
põe de uma casa de banho privativa. Poderá preparar refeições 
na cozinha ou kitchenette à sua disposição. A maioria dos res-
taurantes locais servem pratos tradicionais de peixe e marisco 
do Algarve, e estão a uma caminhada de 5 minutos.

Apartamentos

Rua das Caravelas, 7. ARMAÇÃO DE PÊRA

AtlanticSide
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de Santa Eulália. Dispõe de 189 quartos de luxo, incluíndo 27 sui-
tes, 2 suites Grande Real e 155 Resort apartment (T0, T1 e T2). O 
SPA tem 1200m2, com vários programas de terapia, possui uma 
supreendente piscina interior de água salgada, para um total 
usufruto de Circuito de Hidroterapia, Sauna, Hamman e ginásio. 
O Hotel tem 4 piscinas para adulos, uma das quais de água sal-
gada, 3 para crianças, todas com água aquecida, dois campos de 
ténis, um Kids Club, 2 restaurantes, o bar do Real, e ainda 3 bares 
de piscinas. Número de bares de piscina e restaurantes abertos 
depende da ocupação e época do ano.

Hotel Resort & Spa *****

Praia Santa Eulalia. ALBUFEIRA

Grande Real Santa Eulália

Situado sobre uma falésia, oferece espectaculares vistas panorâ-
micas sobre o oceano e a praia da Senhora da Rocha à qual possui 
acesso directo. Conta com 182 quartos, incluindo suites, todos 
com ar condicionado, Tv. satelite, varanda privada, minibar, 2 
restaurantes, 2 bares, room service, serviço de lavandaria, acesso 
directo à praia com zona de concessão, 4 piscinas, health club 
com sauna, ginásio, massagens, jacuzzi, banho turco e cabeleirei-
ro salas de jogos, campo de tenis e squash, Pestana Kids Club e 4 
salas de reuniões e banquetes com capacidade até 135 pessoas.

Beach & Golf Resort ****

Praia Senhora da Rocha. PORCHES

Pestana Viking

Localizado na zona tranquila dos Alporchinhos, a escassos 350 
metros da pitoresca Praia da Nossa Senhora da Rocha. Dispõe 
de 185 apartamentos com varanda e devidamente mobilados, 
com aquecimento individual, Tv. satélite, telefone, cofre de se-
gurança (pago) e kitchenette com utensílios básicos de cozinha. 
Dispõe ainda de limpeza 4 vezes/semana (excepto dias feriados), 
mudança de toalhas e lencóis 1 vez/semana, lavandaria e lim-
peza a seco. Complementa-se com internet, snooker. No exte-
rior poderá ainda usufruir da piscina adultos e crianças, bar e 
restaurante-bar com serviço de comida a peso e “Take away” e 
parking público exterior. Recepção das 8h até às 24h.

Apartamentos ***

Qta. Das Palmeiras -Bloco E -3-IV . PORCHES

Be Smart Terrace Algarve

Situado em pleno coração do Algarve, oferece um amplo serviço 
para adultos e crianças numas instalações de primeira qualidade.
Situado sobre a preciosa Vila Senhora da Rocha, a apenas 300 
mda praia e com magnífi cas vistas do Atlântico, encontramos 
um complexo moderno e acolhedor onde pode disfrutar de 
praia, natureza, boa gastronomia e um ambiente que combina 
lazer, diversão, relax e cultura. Dispõe amplos quartos de design 
moderno e acolhedor, equipados com AC/aquecimento, banho 
completo, secador, espelho de aumento, cofre (pago), TV LCD 
de 32’’, telefone e varanda mobilada. Quartos adaptados para 
defi ciêntes. Conta ainda com 2 restaurantes buff et, 3 restauran-
tes temáticos, Lobby-bar, 2 snack (t.alta), 2 bar piscina, 2 piscinas 
adultos e 2 piscinas crianças com zona de ajardinada e serviço 
de cadeiras e toalhas) e Miniclub. WiFi grátis em todo o hotel.

Hotel ****

Quinta das Palmeiras, Bloco H. PORCHES

Be Live Family Palmeiras Village
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Adriana Beach Club Resort

Albufeira Jardim

Albufeira Sol Suite Resort & Spa

Alfagar Alto da Colina

Alfagar Village

Aqua Mar

Alfamar Beach & Sport Resort

Algarve Gardens

Alpinus

Auramar Hotel Beach Resort

Balaia Atlântico

Balaia Golf Village

Balaia Sol Holiday Club

Bayside Salgados

Belver Boa Vista Hotel & Spa

Belver Hotel da Aldeia

Brisa Sol

Cheerfulway Acqua Maris Balaia

Cheerfulway Balaia Plaza

Cheerfulway Ourasol

Cheerfulway Vila Alba

Clube Albufeira Resort Algarve

Clube Humbria

Da Balaia & Balaia Mar

Epic Sana Algarve

Falésia

Falésia Garden

Falésia Mar

Grand Muthu Forte da Oura

Grand Muthu Forte do Vale

Grand Muthu Oura View Beach Club

Grande Real Sta Eulália R & Spa

Janelas do Mar

Jardins Vale de Parra

Luna Miramar

Luna Soláqua

Mónica Isabel Beach Club

Muthu Clube Praia da Oura

Muthu Oura Praia

Ondamar

Paraíso de Albufeira

Pateo Village

Pine Cliffs Resort

Pinheiros da Balaia Villas

Portobay Falésia

Quinta Pedro dos Bicos

Real Bellavista Hotel & Spa

Riu Guaraná

Salgados Dunas Suite

Salgados Palace

Salgados Palm Village

Salgados Vila das Lagoas

Santa Eulália Hotel & Spa

São Rafael Atlântico

São Rafael Guesthouse

São Rafael Suites

Soldoiro

Vidamar Resort Hotel

Vidamar Resort Villas

Vila Galé Atlântico

Vila Galé Cerro Alagoa
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