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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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Situado num local idílico, directamente nas dunas da Praia dos Salgados, 
ao lado do campo de golfe de 18 buracos dos Salgados e muito perto da Reserva Natural dos Salgados.

As moradias espaçosas de linhas modernas e envidraçadas são amplamente iluminadas pela luz 

natural. Com dois, três ou quatro quartos, espaçoso terraço de madeira, piscina privativa e algumas 

com jardim, convidam a momentos genuínos e relaxantes nas férias em família ou em grupo de amigos.

A envolvência da beleza natural da praia e da Lagoa dos Salgados e um amplo jardim com 

infl uências mediterrânicas e tropicais servem de cenário a esta área mais reservada do 

VIDAMAR RESORT HOTEL ALGARVE onde se inserem as villas-townhouses do Resort. 

Com vista privilegiada sobre o Oceano Atlântico, a beleza natural da Lagoa 
dos Salgados, os jardins exóticos e as amplas piscinas do resort. A com-
binação perfeita para as férias em família ou dedicadas ao romance. Com 
amplas varandas estão equipados com SMART TVs, mini bar, ar condicio-
nado, telefone, secador, chaleira e acesso à internet.

QQQQQQQQQQQQQUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS &&&&&&&  SSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS

R.BOCA DA ALAGOA, LT 1, FASE 2. ALBUFEIRA-SALGADOS

CCCCCCCCCCCCoooooooooooommmmmmmmmmmm vvvvvvvvvvviiiiiiiiiisssssssssssttttttttttaaaaaaaaaaa ppppppppppppaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa pppppppppppprrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaa dddddddddddoooooooooooosssssssssss SSSSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaalllllllllllgggggggggggaaaaaaaaaaadddddddddddoooooooooooosssssssssss,,,,, cccccccccccaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmppppppppppppoooooooooooo dddddddddddeeeeeeeeeee gggggggggggoooooooooooolllllllllllfffffffffffeeeeeeeeeee eeeeeeeeeee rrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeessssssssssseeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaa nnnnnnnnnnaaaaaaaaaaattttttttttuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaalllllllllll

OOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSEEEEEEEEEERRRRRRRRRRVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSS VidaClub, espaço com 800m2 de área interior e exterior  Restaurantes e Bares temáticos  Osmos Wellness Centre 

com circuito SPA  Ginásio  Piscina Interior aquecida (acesso livre)  Cabeleireiro  Loja de Conveniência

Festas de Sunset, cocktails coloridos, Bali beds, massagens e uma piscina de água 
salgada aquecida. Tudo isto espera por si num espaço dinâmico, com serviços ex-
clusivos e vista privilegiada para a Praia dos Salgados! O MarClub é uma zona restrita 
e recatada, cheia de pequenos luxos e comodidades pensadas para tornar as suas 
férias especiais. Aqui apenas podem entrar hóspedes com mais de 16 anos de idade.

mmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrr cccccccccccclllllllllllluuuuuuuuuuuubbbbbbbbbbbb
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turais do Algarve (a Praia de São Rafael). As 101 luxuosas sui-
tes, possuem vigilância permanente, espaços funcionais com 
luz natural, varandas espaçosas, ar condicionado, Tv. cabo. 
Poderá usufruir ainda de restaurante, bar, esplanada, lavanda-
ria,  espaço internet, relax center (sauna, banho turco e piscina 
interior aquecida), 3 piscinas exteriores, zona de lazer.

Hotel *****

Sesmarias. ALBUFEIRA

São Rafael Suites

Situadas perto da maravilhosa praia de São Rafael, as nossas unida-
des oferecem todo o conforto e comodidades para que os nossos 
clientes passem umas férias memoráveis. Todos os apartamentos 
estão completamente equipados e decorados para tornar as suas 
férias inesquecíveis. Têm ar condicionado, acesso internet Wi-Fi e 
uma TV full HD na sala. Os hóspedes têm ainda acesso a uma pisci-
na comum, podendo sempre utilizar a da GuestHouse. Apesar do 
regime de self-catering podem ainda adquirir o pequeno-almoço 
e usufruir do mesmo na GuestHouse. Os quartos duplos, alguns 
com vista mar, são situados na São Rafael GuestHouse, todos equi-
pados 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. As Villas Premium têm 
piscina privada e as Villas Superiores têm piscina partilhada.

Villas, Apartments & Guesthouse Resort

Estrada do Aldeamento Sao Rafael. ALBUFEIRA

São Rafael

Cool & Chic é o conceito que melhor defi ne o EPIC SANA Algar-
ve, a mais recente unidade 5*, na Praia da Falésia, em Albufeira. 
A excelente localização, com acesso directo à praia, aliada a um 
serviço de excelência fazem com que este resort seja um verda-
deiro oásis de tranquilidade. O resort dispõe de 160 quartos de-
luxe, 02 deluxe suites ocean facing, 24 deluxe suites jardim e 43 
apartamentos deluxe complementados por modernas facilida-
des que tornam a estadia ainda mais confortável. Ao dispor dos 
hóspedes existe uma grande diversidade de facilidades como 
três restaurantes, dois bares, um extenso SPA, cinco piscinas ex-
teriores (para adultos e crianças), piscina interior aquecida, ser-
viço de bar nas piscinas, garagem, kids club (sazonal), baby club 
sob pedido, campo polidesportivo (ténis e voleibol).

Hotel Resort *****

Pinhal do Concelho - Praia da Falésia. ALBUFEIRA

Epic Sana Algarve

O luxuoso Salgados Palace, de 5 estrelas, está situado ao lado do 
Campo de Golfe dos Salgados e proporciona vistas panorâmi-
cas sobre o oceano. Disponibiliza 3 piscinas exteriores, um spa e 
centro de bem-estar, bem como restaurantes e bares com vistas 
panorámicas. Todos os quartos sejam duplos, suites ou suite 
presidencial, têm em comum o espaço, o ar, o oxigénio, a luz 
e a vista. São tão espaçosos que todos comportam uma cama 
extra para crianças até 12 anos, sem interferir com o conforto. 
Seja panorâmica para o Resort, para o campo de golfe ou para 
o oceano, todas as unidades têm vistas desafogadas, arejadas, 
desejadas. E, para completar o leque, todas estão equipadas com 
acesso Wi-Fi grátis, ar condicionado, telefone, secador de cabelo, 
cofre, televisor LCD com canais satélite e mini-bar.

Hotel Resort *****

Herdade dos Salgados . ALBUFEIRA

Salgados Palace

O Salgados Dunas Suites está feito para proporcionar uma esta-
dia relaxada e rica, seja a dois ou em família. Para quem vem com 
crianças, o Kids Club (sazonal) oferece atividades variadas, além 
de seis piscinas (duas das quais para os mais pequenos) e extensos 
jardins com palmeiras e oliveiras. Existe um bar e um restaurante 
no interior do hotel, um spa, um restaurante de autor e um bar 
panorâmico no edifício L14, mesmo em frente. Os 151 quartos 
podem ser adaptadas a todas as necessidades: a estadias românti-
cas ou em família, de duas a seis pessoas. Todas as unidades estão 
equipadas com acesso Wi-Fi grátis, ar condicionado, telefone, se-
cador de cabelo, cofre, televisor LCD com canais satélite, mini-bar 
e berços (só nas suites). Todos os quartos incluem uma extensa 
varanda com vistas para o resort, para as piscinas ou para o mar.

Hotel *****

Her. Salgados Resort - Rua Boca da Alagoa. ALBUFEIRA

Salgados Dunas Suite

É uma elegante unidade localizada a poente de Albufeira, sobre 
as arribas da bonita praia de São Rafael. Os 142 quartos e 7 suites 
são exemplo desta ambiência, que se complementa com uma 
gama de amenities de luxo. As amplas varandas convidam ao 
exterior onde poderá desfrutar dos jardins de inspiração Medi-
terrânica e da vista ímpar sobre o oceano. Dispõe ainda de SPA 
(1 piscina e fi tness center), 3 piscinas, jardins, restaurante Seven 
Seas buff et, Arabian Sea chill-out bar, passando pelo ambiente 
descontraído do Pool Bar Caspian See.

Hotel *****

Sesmarias. ALBUFEIRA

São Rafael Atlântico
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O Grande Muthu Forte Da Oura, de 5 estrelas, disponibiliza aces-
so Wi-Fi gratuito nas áreas públicas e apartamentos espaçosos 
com uma varanda. Está localizado apenas a 350 metros da Praia 
da Oura. Também possui uma piscina exterior e um campo de 
ténis. Todos os apartamentos, espaçosos e climatizados, incluem 
varandas mobiladas, ideais para relaxar ao sol. A kitchenette está 
equipada com um micro-ondas e um frigorífi co. Possui uma sala 
de estar com um sofá-cama e uma televisão por satélite. A área 
da piscina tem espreguiçadeiras para aproveitar o sol e para as 
crianças há uma piscina infantil e um parque infantil. Receção 24 
horas. Estacionamento privado gratuito. 

Aparthotel *****

Praia da Oura - Apartado 827. ALBUFEIRA

Grand Muthu Forte da Oura

Situado em Olhos d´Água, a 15 min a pé da Praia da Falésia e a 8 
km de Albufeira. O hotel dispõe de 500 quartos todos equipados 
com casa de banho, secador de cabelos, telefone, alcatifa, ar con-
dicionado/aquecimento central, ventilador de tecto, pequeno 
frigorífi co, Tv. satélite, cofre e varanda. O hotel também oferece 
vários restaurantes (asiático, não fumadores, piscina), bar-salão, 
bar-piscina, ténis de mesa, campo de ténis, voleibol de praia, gi-
násio, spa com massagens, tratamentos de beleza, sauna, banho 
turco e jacuzzi, piscina de água doce e jacuzzi, piscina infantil, 
piscina interior, terraço-solarium, mini-club e parque infantil, 
animação diurna e nocturna, discoteca e quiosque.

Hotel ****

Quinta do Milharó - Olhos de Água. ALBUFEIRA

Riu Guaraná

Localizado bem no coração da Herdade dos Salgados, a apenas 
1 min. da praia, dispõe de apartamentos T1, T2 e T3, todos 
eles composto por uma cozinha moderna, casa de banho so-
cial, sala de estar e de jantar, microondas, placa, forno, sistema 
refrigeração (combinado), máquina de lavar loiça e máquina 
de lavar/secar roupa, LCD, termoacumulador, ar condicionado.  
Poderá ainda usufruir de 2 bares e 1 restaurante, ginásio, 7 pis-
cinas exteriores e 1 campo de golfe.

Apartamentos *****

Herdade dos Salgados Resort - Rua Boca da Alagoa. ALBUFEIRA

Salgados Vila das Lagoas

A uma curta distância da conhecida praia de Santa Eulália, este 
hotel desfruta de uma localização exclusiva em Albufeira, Algar-
ve. Perto o sufi ciente de bares e restaurantes e longe o sufi ciente 
para apreciar o ambiente tranquilo. Estudios compostos por um 
quarto  ou dois quartos com área de estar com sofás e uma va-
randa. Oferecem também uma televisão e ar-condicionado. Na 
casa de banho poderá encontrar um secador de cabelo. Conta 
ainda com Restaurante, Secret SPA e Piscina exterior.

Hotel Suite Apartamento & Spa ****

Estrada de Santa Eulália. ALBUFEIRA

Santa Eulália

Cercado de pinheiros, dispõe de uma magnífi ca vista para a praia. 
Conta com 215 quartos, incluindo suites, climatizados, com va-
randa/terraço próprio, Tv. satélite, Pay Tv./video “on request”, 
telefone, mini-bar, internet (pago) e room service. Dispõe de 
restaurantes,bares, acesso privado à Praia da Falésia, golfe, ténis, 
campo de futebol, Health Club com sauna, jacuzzi, ginásio, pis-
cina interior aquecida, tratamentos corporais, massagens, “shiat-
su”, aulas de natação, aquaeróbica, etc. Oferece ainda 4 piscinas 
exteriores, mini-golfe, “Aldeia das Crianças”, salas para banquetes/
conferências, centro de negócios, baby-sitting, médico, rent-a-car 
e loja de artesanato. A maioria das facilidades mencionadas tem 
um custo adicional e alguns restaurantes/bares são sazonais.

Resort *****

Praia da Falésia. ALBUFEIRA

Pine Cliff s

O Forte do Vale fi ca a 7 minutos a pé da praia. Dispõe de aparta-
mentos com uma kitchenette e uma varanda privada, apenas a 
500 metros da Praia do Forte, em Albufeira.  
Os apartamentos do Hotel Apartamento Forte Do Vale estão 
equipados com ar condicionado e apresentam um interior mo-
derno e colorido. Todos os apartamentos têm janelas do chão 
ao tecto, televisão por satélite e uma casa de banho privada.O 
restaurante do Hotel Apartamento Forte Do Vale serve uma 
cozinha local e internacional. O bar providencia uma ampla va-
riedade de bebidas e snacks ligeiros.

Hotel Apartamentos *****

R. De Dunfermline, Apart.632. ALBUFEIRA

Grand Muthu Forte do Vale
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Albufeira. Privacidade, intimidade, requinte e serviço personali-
zado caracterizam esta unidade enquadrada num novo conceito 
“Ambience & Wellness” ideal para casais que procuram o sosse-
go e uma estadia relaxante. O novo SPA Satsanga (com um mega 
jacuzzi, sauna, banho turco, fi tness room, aulas de Yoga e diver-
sos tratamentos e massagens - pago), bem como o restaurante 
“Inevitável” constituem outro dos pontos fortes desta unidade. 
Não dispõe de camas extras e berços, dado que se destina a ca-
sais. Parque de estacionamento. Acesso á Internet Wi-Fi  gratuito 
nos quartos e nas zonas comuns.

Hotel ****

Praia da Galé. ALBUFEIRA

Vila Galé Collection Praia

Localizado num verdadeiro oásis de calma e serenidade. Para o seu 
bem-estar e descanso total, temos ao seu dispor amplos jardins e es-
paços onde poderá desfrutar de dias ensolarados e tranquilos, duas 
espaçosas piscinas (uma piscina exterior e uma piscina interior aqueci-
da), assim como, um centro de bem-estar que irá ajudá-lo a aproveitar 
a sua estadia. Todos os quartos têm uma televisão LCD, ar condiciona-
do, acesso Wi-Fi gratuito e varandas privadas com vista para a piscina, 
o campo de golfe ou o jardim tranquilo. O elegante restaurante “O 
Lago” irá surpreendê-lo com um buff et delicioso e variado. O Show 
Bar, no verão, oferece entretenimento ao vivo e o Palm Bar serve fa-
bulosos cocktails durante a temporada alta de verão. Hotel exclusivo 
para hóspedes com mais de 16 anos nas proximidades da famosa Praia 
da Falésia (800 m) considerada uma das mais belas praias da Europa.

Hotel ****

Pinhal do Concelho - Praia Da Falésia. ALBUFEIRA

Falésia Hotel “Adults Only”

Só
ADULTOS

A 300 mts da praia da Falésia. O Resort dispõe de 439 quartos 
distribuídos numa área ajardinada. Todos os quartos dispõem 
de terraço, wc, telefone,TV satélite, mini-frigorifi co, secador, A/C 
e cofre (pago). Quartos básicos renovados em 2014 e standards 
em 2015. Conta com restaurantes buff et sendo que 2 têm aber-
tura sazonal, 2 bares, piscina interior, ginásio, spa, 2 piscinas ex-
teriores para adultos e 2 para crianças, discoteca (apenas verão e 
consumos c/pago extra), animação para adultos e crianças, club 
para crianças, chapéus de sol e espreguiçadeiras disponíveis na 
piscina e na praia (concessão exclusiva para clientes do Resort). 
Autocarro grátis para o centro de Albufeira.

Hotel Resort ****

Rocha Baixinha. ALBUFEIRA

Adriana Beach Club

Localizado nos areais da extensa Praia da Falésia e rodeado de 
pinheiros. Situado a 13 km de Albufeira e a 35 km do Aeroporto 
de Faro dispõe de 264 quartos e suites todos com casas de ban-
ho, secador de cabelo, ar condicionado, telefone, Tv. satélite, co-
fre de aluguer, varanda ou terraço. Dispõe ainda de restaurante, 
snack-bar (no Verão), lobby bar, bar da piscina (no Verão), bar da 
praia (Junho-Setembro), boutique, quiosque, cabelereiro,  salas 
de conferencia, piscina exterior, piscina interior, health club com 
sauna, 2 jacuzzis, massagens (a pedido/pago), serviço médico, 
programa de animação. Inclui complexo desportivo (alguns des-
portos pagos). Campos de golf a 3 km do hotel. Dispõe de WIFI 
gratis em todas as áreas publicas e quartos.

Beach & Sport Resort ****

Praia da Falésia P.O. Box 2159. ALBUFEIRA

Alfamar

Com uma excelente localização e acesso direto à praia da Falésia, 
os 310 quartos envolvem-se com piscinas, verdes abundantes, 
vistas encantadoras das rochas avermelhadas, sol, conforto e 
boa gastronomia. A piscina interior, o jacuzzi e o SPA oferecem 
momentos de descontração. Os quartos do PortoBay Falésia 
espelham conforto, comodidade e uma decoração acolhedora. 
Os quartos virados para o mar benefi ciam de uma vista subli-
me sobre a extensa praia da Falésia e o verde dos pinheiros. Os 
colchões e sobre-colchões, numa altura total de 35 cm, as facili-
dades para chá e café, e o wi-fi  gratuito, garantem o conforto já 
reconhecido do Grupo PortoBay.

Hotel ****

Quinta do Milharó - Olhos d’Água. ALBUFEIRA

Portobay Falésia

Situado na Herdade dos Salgados, é perfeito para famílias com 
crianças. Com 10 piscinas, 4 delas em exclusivo para os mais no-
vos, amplos jardins,  aproveite para se bronzear e desfrute de 
um cocktail no Pool Bar. Se prefere a praia, a escassos minutos 
a pé. Dispõe de 283 quartos, 3 restaurantes, 3 bares, 2 apoios de 
piscina, Kids Club crianças  3-12 anos (abertura sazonal), Progra-
ma de entretenimento dia e noite, para adultos e crianças, Wi-Fi 
grátis em todas as suites/family rooms e restaurantes e parking  
subterrâneo e exterior grátis.

Hotel ****

Herdade dos Salgados Resort. ALBUFEIRA

Salgados Palm Village
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A 300 m. da Praia da Oura e dispõe de apartamentos auto-sufi -
cientes com uma varanda mobilada. Situa-se perto de várias lojas 
e restaurantes. Os estúdios e apartamentos incluem ar condicio-
nado, uma kitchenette, micro-ondas, banho privativa e uma área 
de estar com uma televisão por satélite. Disponibiliza de piscinas, 
campo de ténis, sala de massagens, um balcão de golfe, sauna e 
ginásio. Os hóspedes também têm ao seu dispor algumas comodi-
dades do Clube Praia da Oura e do Oura View Beach Club, situados 
nas proximidades. Para além disso, alberga um restaurante à carta 
e um bar moderno, decorado em tons de vermelho e branco, e um 
restaurante à carta. Os movimentados mercados de rua, na parte 
antiga de Albufeira, encontram-se a 2 km. Os hóspedes poderão 
alugar bicicletas e automóveis na recepção aberta 24 horas.

Aparthotel ****

Estrada de Sta. Eulalia. ALBUFEIRA

Muthu Oura Praia

Localizado no centro de Albufeira, e a poucos km da Praia dos 
Pescadores. Conta com 310 quartos todos eles contam com va-
randa, AC, telefone, TV satélite, rádio, minibar, cofre, secador de 
cabelo e room service 24 horas. Poderá ainda usufruir de pis-
cina exterior (adultos e crianças), sala de jogos, parque infantil, 
jardim, lavandaria, estacionamento e clube de saúde (piscina 
interior aquecida, jacuzzi, sauna, banho turco, tratamentos e 
massagens(pago). Têm ainda o Restaurante “Versátil”, Bar “Dog 
& Duck” e bar na piscina “Vila Galé Café”. Acesso á Internet Wi-Fi 
gratuito nos quartos e nas zonas comuns.

Hotel ****

Rua do Municipio Lt.26 - Apt. 2155. ALBUFEIRA

Vila Galé Cerro Alagoa

Situado a 300 metros da Praia da Galé e a 6 km de Albufeira. Dis-
põe de 220 quartos, todos com AC, telefone, TV satélite, rádio, 
kitchenette, cofre, secador de cabelo e room service 24 horas. 
Dispõe ainda de piscina exterior (adultos e crianças), clube de 
sáude (piscina interior aquecida, jacuzzi, banho turco e ginásio - 
pago), sala de jogos, parque infantil, lavandaria, estacionamento, 
Restaurante “Alegro”, lobby bar e snack na piscina. Acesso á In-
ternet Wi-Fi  gratuito nos quartos e nas zonas comuns.

Hotel ****

Praia da Galé Lote 7 - Apt.108. ALBUFEIRA

Vila Galé Atlântico

Com uma agradável vista sobre o pinhal e o campo de golfe, integra 
185 apartamentos (128 T1, 52 T2 e 5 estúdios), confortavelmente 
mobilados e equipados com cozinha, banho, telefone direto, TV 
satélite, radio/cd, ar condicionado, cofre e varanda. O hotel dispõe 
de duas zonas de piscinas para crianças e adultos, restaurante bu-
ff et, bar, coff ee shop, salas para reuniões, banquetes e eventos com 
equipamento de apoio, parking privativo e Wi-Fi. Durante o verão 
organiza um programa de animação para adultos e crianças. Está 
localizado numa exclusiva zona turística, junto das famosas praias de 
Albufeira e a poucos minutos do centro histórico da cidade - com a 
diversifi cada oferta de lojas de artesanato, restaurantes, bares, disco-
tecas e a vibrante animação noturna do Algarve. A 8 km do centro de 
Albufeira, a 1,2 km da Praia da Falésia e a 200 m do campo de golfe.

Hotel ****

Pinhal do Concelho, Est. Municipal 1289-1. Açoteias. ALBUFEIRA

Alpinus Hotel

Situado 3 kms da Praia da Oura, junto à parte nova de Al-
bufeira. Com 195 quartos e suites, com ar condicionado, Tv. 
satélite, rádio, telefone e minibar (só nos quartos executi-
vos). O restaurante alia a tradição e a qualidade da cozinha 
portuguesa e o melhor da gastronomia internacional. O bar 
conjuga o conforto com a animação variada. O hotel possui “ 
Health Club”, sala de fitness e Aeróbica, Jacuzzi, Sauna, banho 
turco, Salas de Massagens, Squash, Piscina Interior e Exterior 
aquecidas. Animação com programa interactivo e entreteni-
mento diário, bem como um mini-clube.

Hotel & Spa ****

Avenida do Estadio. ALBUFEIRA

Real Bellavista

O Hotel Brisa Sol é um luxuoso Hotel Apartamento familiar 
de quatro estrelas, composto por uma diversifi cada oferta de 
apartamentos e estudios, restaurante, bar, snack bar, salas de 
conferências totalmente equipadas e três piscinas. Todos os 
quartos/aptos no Brisasol apresentam ar condicionado e TV 
por satélite. Os estúdios e apartamentos também possuem 
varandas mobiladas e uma kitchenette. Conta ainda nas suas 
instalações com um spa e piscinas interior e exterior, dispo-
nibiliza campos de squash e de ténis, um clube de bem-estar 
com sauna, banho turco e banheira de hidromassagem. Exis-
tem bastantes campos de golfe nas proximidades, incluindo o 
Pine Cliff s que está apenas a 6 km.

Hotel Apartamentos ****

R. do Municipio, 27. ALBUFEIRA

Brisa Sol
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nal de Faro, menos de 30 minutos de automóvel. Localizado na 
estrada de Ferreiras para Albufeira, tem um fácil acesso ao centro 
da cidade, bem como à E.N. 125 e á Via do Infante. Esta última é 
uma via rápida com ligação directa á vizinha Espanha. É composto 
por mais de 350 moradias e apartamentos, mobilados, com Va-
randa, Televisão, Canais por cabo, Cofre, Ferro de engomar, Área 
de estar, Aquecimento, Lareira, Sofá, Banheira, Secador de cabelo, 
WC, Casa de banho, Banheira ou duche, frigorífi co, Micro-ondas, 
Cozinha, Chaleira eléctrica, Utensílios de cozinha, Forno, Placa de 
fogão, Torradeira, Máquina de café, Mesa de jantar, Toalhas, Rou-
pa de cama, Pisos superiores acessíveis apenas por escadas.

Apartamentos ****

Est. de Ferreiras - Alpouvar. ALBUFEIRA

Clube Albufeira Resort Algarve

Situado em Olhos d’Agua a aproximadamente 800 metros da 
praia. Dispõe de 193 apartamentos tipo T1, distribuídos por 3 
pisos com elevador e complementam-se com telefone, TV, AC, 
kitchenette equipada com máquinda de café e microondas, se-
cador de cabelo, cofre (pago) e alguns com varanda (mobilada). 
Tem à sua disposição recepçao 24h, restaurante com show coo-
king, 3 bares, piscina para adultos e crianças, animaçao diária, 
clube de crianças, parque infantil, loja de conveniência, acesso à 
internet e parque de estacionamento gratuíto.

Apartamentos ****

Estrada de Albufeira - Olhos D’Agua. ALBUFEIRA

3HB Clube Humbria

Situado a nascente de albufeira a 10 minutos das praias. Dispõe 
de 138 apartamentos T1 com um design que oferece o melhor 
em modernidade e conforto. Todos os apartamentos incluem: 
kitchenette, casa de banho, Tv. com satélite, cofre, telefone, ar 
condicionado e varanda. Dispõe ainda de sala de conferências, 
bar, restaurante, piscinas, health club (mediante pagamento), lo-
jas, campo de ténis, mini-golf, campo multiusos e jardim. Não é 
permitido fumar. O Hotel tem a localização ideal para desfrutar 
dos locais de interesse e atracções de Albufeira. Para além disso, 
fi ca a 10 minutos de carro das praias de Olhos de Água, da Falésia 
e da Oura, bem como dos vários campos de golfe de Vilamoura.

Hotel Apartamentos ****

Urb. Vale Navio Lt. 101. ALBUFEIRA

Balaia Atlântico

Localizado no centro do Algarve, entre Vilamoura e Albufeira, 
apenas a 500 metros da praia Maria Luísa e a 800 metros da fa-
mosa praia de Stª Eulália. Dispõe de 508 aptos. e moradias que 
aliam habilmente conforto e funcionalidade, todos eles estão 
totalmente equipados e têm sala com sofá cama, casa de banho, 
cozinha e varanda ou terraço. Poderá ainda usufruir de recepção 
(24 horas), 6 piscinas, piscinas para crianças, health club com 
piscina aquecida (pago), jacuzzi (pago), banho turco (pago), gi-
násio (pago) e gabinete de massagens (pago), 4 campos de ténis 
(pago), parque infantil, campo de golfe de 9 buracos (pago) e os 
Restaurante A Varanda e Le Clube.

Apartamentos ****

Sitio da Balaia - Apt. 917. ALBUFEIRA

Balaia Golf Village

Este alojamento fi ca a 5 minutos a pé da praia. O Cheerfulway 
Balaia Plaza disponibiliza apartamentos espaçosos, rodeados por 
jardins paisagísticos e com vistas panorâmicas para o Oceano At-
lântico. Estes apartamentos auto-sufi cientes localizam-se apenas 
a 3 km do centro turístico de Albufeira e dispõem de uma cozinha 
completa.O resort benefi cia de uma grande seleção de suites e 
apartamentos auto-sufi cientes. Todos os apartamentos possuem 
ar condicionado, uma televisão por satélite e varandas amplas. 
Dispõe de piscinas interiores e exteriores, health club, que possui 
salas de exercícios e uma variedade de equipamento de fi tness 
moderno, campo de ténis, parque infantil para as crianças, restau-
rante  que serve cozinha portuguesa e internacional. Acesso Wi-Fi 
gratuito. Estacionamento gratuito. Ar condicionado.

Apartamentos ****

Santa Eulália - Areias São João. ALBUFEIRA

Cheerfulway Balaia Plaza

O Clube Praia da Oura, situado perto da Praia da Oura e da Praia 
de Santa Eulalia e da Praça de Toiros de Albufeira. Sinta-se em 
casa num de nossos 531 apartamentos, com cozinhas america-
nas, frigorifi co e micro-ondas, varandas. O acesso ao wifi   é pago. 
Dispõe de campo de ténis e de sauna, loja de souvenirs e de jor-
nais. Este resort conta com um restaurante, com bar/lounge e 
um bar ao lado da piscina.

Aparthotel ****

R.Oliveira Martins. ALBUFEIRA

Muthu Clube Praia da Oura
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O Hotel Apartamento Paraíso de Albufeira é um excelente em-
preendimento turístico de 4 estrelas localizado na zona nobre da 
cidade de Albufeira.Destaca-se pela sua dimensão, pela sua arqui-
tetura moderna, pelo seu design único, cores sonantes e madeiras 
exóticas. É composto por 396 apartamentos de tipologias T0, T1, 
T2 e T2 Duplex distribuídos por 8 pisos.  O Paraíso de Albufeira 
compreende diversas infra estruturas, serviços e facilidades para 
umas férias em família, agradando todos os gostos e idades e pro-
porcionando momentos únicos e acima de todas as expectativas. 
Os nossos clientes poderão beber um copo num dos bares do Pa-
raíso de Albufeira, degustar uma excelente refeição num dos nos-
sos restaurantes, relaxar numa das piscinas ou ainda descontrair e 
divertir-se nas áreas de lazer rodeadas de amplos espaços verdes. 

Hotel Apartamentos ****

Rua do Município Lt. 31 - Cerro Alagoa. ALBUFEIRA

Paraíso de Albufeira

Este alojamento fi ca a 6 minutos a pé da praia. Situa-se a 1 km 
das praias de Albufeira e a 15 minutos a pé da zona histórica. O 
Miramar disponibiliza uma piscina exterior, bem como aparta-
mentos com ar condicionado e varandas. Todos os apartamen-
tos estão totalmente  mobilados dispõem de uma televisão por 
satélite e uma kitchenette com comodidades para preparar chá 
e café. As casas de banho estão equipadas com produtos de hi-
giene pessoal. O restaurante e o bar dos empreendimento servem 
refeições em estilo buff et e uma grande variedade de bebidas.

Hotel Apartamentos ****

Rua do Pacifi co Lt. 24. ALBUFEIRA

Luna Miramar

O resort de lazer mais completo do Algarve com 5 piscinas, parque 
aquático para crianças, futebol, ténis e muito mais… No Alfagar 
Alto da Colina, privilegiámos experiências de férias memoráveis 
para famílias, casais e grupos que pretendam usufruir de um apar-
tamento de 4 estrelas com uma decoração em tons refrescantes, 
que oferece vistas panorâmicas da lindíssima costa do Algarve. Ven-
ha experimentar um dos 189 apartamentos confortáveis, onde po-
derá desfrutar de vários serviços e instalações disponíveis, incluindo 
várias actividades de lazer para manter hóspedes de todas as faixas 
etárias entretidos, como um parque aquático que as crianças vão 
adorar, várias piscinas, bares e restaurantes para que todos possam 
relaxar e sentir-se em casa. Reserve uma estadia no Alfagar Alto da 
Colina e desfrute do cenário perfeito para as suas férias.

Aparthotel ****

Balaia - Apartado 866. ALBUFEIRA

Alfagar Alto da Colina

Situado em Albufeira em Areias de São João, a 300 m do centro 
comercial, a 800 m da praia e a 500 m do centro de Albufeira. 
Com 92 aptos. equipados com Tv. satélite, cofre na recepção, 
banho, ar condicionado, kitchenette com microondas, fogão 
eléctrico, maq.de lavar loiça, frigorifi co e outros pequenos ut-
ensílios de cozinha. Dispõe ainda de Clube de lazer Olympus, 
restaurante, bar e sala de reuniões. O ginásio (com novos equi-
pamentos), o jacuzzi e a piscina coberta aquecida e exterior 
estão disponiveis gratuítamente para os hóspedes. Internet 
Wi-Fi gratuita na àrea da recepção.

Aparthotel ****

Areias de São João. ALBUFEIRA

Ondamar

O Luna Soláqua situado em pleno coração da cidade de Albu-
feira, proporciona a descoberta dos sabores, aromas e texturas 
de tão fascinante cidade algarvia. A diversidade de serviços 
para toda a família, fazem deste um local ideal para as suas 
próximas férias. O design, a elegância e a geometria suave dos 
apartamentos revelam a personalidade única. Equipados com 
ar-condicionado, WC completo com amenities, secador de ca-
belo, cozinha totalmente equipada, Zona para refeições, Wi-Fi 
grátis, telefone com ligação direta ao exterior, TV Satélite, Co-
fre (mediante pagamento) e varanda.

Aparthotel ****

R. Mediterraneo, Urb.3, Fase C D. ALBUFEIRA

Luna Soláqua

Situado no complexo turístico de Areias de São João, junto à 
praia da Oura e a 2 km de Albufeira. Dispõe de 128 quartos e 5 
suites, todos com varanda, ar condicionado e aquecimento, Tv. 
satélite, telefone e cofre individual. O hotel oferece restaurantes, 
piano-bar, snack-bar na piscina, café jardim, jardins e 2 magní-
fi cas piscinas (adultos e crianças). Actividades: ténis, natação, 
mini-golfe, sala de jogos, parque para crianças com departamen-
to de animação, várias salas de reunião e exposições e serviço de 
internet sem fi os wireless lan.

Hotel ***

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro - Areias S.João. ALBUFEIRA

Belver Hotel da Aldeia
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Albufeira, na Região do Algarve, a 3,9 km da Praia da Oura e da 
Strip de Albufeira, o Falésia Garden disponibiliza uma piscina ex 
terior e um terraço para banhos de sol. Todas as unidades têm 
uma sala de estar com ar condicionado, um quarto com vento-
inha e uma televisão de ecrã plano, enquanto algumas possuem 
uma área de estar e/ou uma varanda. Cada unidade inclui uma 
kitchenette equipada com um micro-ondas e um frigorífi co. São 
fornecidas toalhas. Dispões de piscina,  restaurante, bar, acesso 
WIFI gratuito e estacionamento gratuito.

Aparthotel ***

Quinta da Milhoro - Olhos d’Agua. ALBUFEIRA

3HB Falésia Garden

O Acqua Maris Balaia encontra-se a 850 metros da Praia Maria 
Luísa e a 5 minutos de carro da Praia da Falésia. Dispõe de apar-
tamentos com uma varanda privativa e um restaurante onde são 
servidos pratos portugueses e mediterrâneos. Encontra-se a 10 
minutos a pé das actividades de wind-surf e de esqui aquático de 
Santa Eulália. Os quartos são modernos com janelas do chão ao 
tecto que abrem para uma varanda espaçosa, uma área de salão 
separada com um sofá e Tv por satélite. Complementa-se com 
uma piscina exterior e um bar junto à piscina que serve snacks 
ligeiros e cocktails. Os hóspedes poderão relaxar na piscina inte-
rior, na sala de fi tness ou usufruir do aluguer de bicicletas do hotel.

Apartamentos ***

Estrada Sta. Eulália - Apt.978. ALBUFEIRA

Cheerfulway Acqua Maris Balaia

Os Apartamentos Ourasol estão situados apenas a 200 metros 
da arenosa Praia da Oura em Albufeira. A propriedade dispõe 
de acomodações auto-sufi cientes com uma televisão por satéli-
te e uma kitchenette totalmente equipada. Os clientes  podem 
relaxar no bar ao ar livre, enquanto jogam uma partida de bil-
har, ou mergulhar na convidativa piscina, que também possui 
uma secção para crianças e está rodeada com espreguiçadeiras 
e guarda-sóis. Os Apartamentos Ourasol está localizados numa 
área verde, com vários restaurantes, cafés, pubs e lojas. Estacio-
namento gratuito no local. Esta é a parte de Albufeira que os 
hóspedes preferem, de acordo com comentários independentes.

Aparthotel ***

Rua Oliveira Martins, Praia da Oura. ALBUFEIRA

Cheerfulway Ourasol

Localizado numa zona tranquila de Albufeira, a 3 km da Praia 
da Oura, o Vila Alba está situada entre jardins verdejantes e 
uma piscina exterior ampla. Os aptos. T1 e T2 (alguns com 
acesso directo à piscina) são arejados e luminosos, equipados 
com comodidades de cozinha e uma área de estar com zona 
de refeições. Têm à sua disposição TV satélite, cofre (pago) 
máquina de lavar roupa e casa de banho com banheira. Po-
derá ainda usufruir de wi-fi gratuito nas zonas sociais, piscina 
para adultos e crianças e snack bar.

Apartamentos ***

Rua Adriano Correia Oliveira Nº160 E - Montechoro. ALBUFEIRA

Cheerfulway Vila Alba

Os Apartamentos Turísticos Soldoiro situam-se na Praia da 
Oura, a 130 metros da praia, a 4 Km do centro de Albufeira, ca-
pital do turismo do Algarve, e a 300 m. de uma importante zona 
de animação. Todas as unidades estão totalmente equipadas 
com aquecedores, telefone directo mediante depósito de cau-
ção, Tv por cabo e cofre para alugar. Recepção poderão ainda 
solicitar como extras, mais aquecedores, ventoinhas, cadeira de 
bebé, máquina de café, ferro de engomar, roupa extra. Pode usu-
fruir ainda do “Bar Soldoiro”, bar de apoio à piscina, e 2 piscinas 
contíguas uma para adultos outra para crianças. Acesso ao wi-fi  
gratuito nos apartamentos e nas áreas públicas

Apartamentos ***

Rua Ramalho Ortigão - Praia da Oura. ALBUFEIRA

Soldoiro

A poucos metros da praia e de um profundo mar azul, o Hotel 
Apartamento AURAMAR está situado num dos mais fasci-
nantes pontos do Algarve, no esplêndido cenário da chamada 
Praia dos Aveiros, onde os espaços verdes proliferam. Dispõe 
de 287 quartos com ar condicionado, aquecimento, telefone, 
TV satélite e mini-bar. Poderá ainda usufruir do Restaurante 
Panorâmico com serviço buff et, Self Service Ocean View, Lo-
bby Bar, sala de jogos, piscina exterior e interior aquecida, ban-
ho turco, Clube de Crianças (aberto de 01/05 a 30/09), court de 
ténis, mini-golf e programa de animação.

Beach Resort ***

Praia dos Aveiros. Apt. 851. ALBUFEIRA

Auramar
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Os apartamentos do Monica Isabel Beach Club fi cam a 2 km das 
lojas e cafés locais do centro de Albufeira. O campo de golfe, situa-
do a 6 km, propõe tarifas com desconto para os hóspedes do Mo-
nica Isabel. O Aeroporto Internacional de Faro encontra-se a 39 
km. Os quartos  incluem ar condicionado e uma varanda privativa, 
a maioria das quais com vista para o Oceano Atlântico. Todos os 
quartos apresentam ainda uma cozinha equipada com um fogão 
eléctrico e uma área de refeições com 4 lugares. Os hóspedes do 
Monica Isabel Beach Club poderão relaxar na sauna ou apanhar 
banhos de sol no terraço.Conta com comodidades desportivas, 
tais como voleibol, ténis e uma sala de jogos com dardos e bilhar.

Beach Club ***

Forte São João - Apartado 2331. ALBUFEIRA

Mónica Isabel

Composto por 2 edifi cios I & II, dispõe de 223 apartamentos, 
incluindo 170 T0,  30 T1, 23 T2, situado na vila piscatória de Al-
bufeira, rodeados por bonitos jardins, com varanda ou terraço, a 
maioria com vista mar, confortavelmente mobilados e equipados. 
Todos com kitchenette, casa de banho, varanda com mesa e ca-
deiras, telefone, cofre privado e aquecimento individual. Poderá 
ainda usufruir de Bar, Pool-bar, Snack-bar, Restaurante “Panora-
ma” e Restaurante Bar “Casa do Cerro”. Sala de jogos com snooker, 
supermercado, 3 piscinas (1 para crianças), 3 court de ténis, circui-
to de jogging, estacionamento gratuito e recepção 24 horas.

Apartamentos ***

Cerro da Piedade. ALBUFEIRA

Albufeira Jardim I & II

Os 216 apartamentos do Alfagar Village, encontram-se situa-
dos numa lindíssima e protegida área natural de 11 hectares, 
que tornam este resort de 3 estrelas no centro do Algarve, 
no alojamento perfeito para os hóspedes que procurem ter 
uma experiência de férias inesquecível num local imbatível, 
no topo de uma falésia, mas que ao mesmo tempo queiram 
desfrutar de um serviço com um ambiente familiar e todos 
os serviços do resort. Apartamentos com varanda mobilada, 
área de estar televisão com canais por satélite, bem como 
uma kitchenette totalmente equipada.

Apartamentos ***

Aldeamento Alfagara. ALBUFEIRA

Alfagar Village

Situados na Praia Maria Luisa, a 1500 metros da Oura e Olhos 
d´ Água e a 5 Kms de Albufeira. Inseridos numa zona verde, 
rodeados de jardins, pinheiros, eucaliptos e mimosas, a apenas 
400 metros da praia. Serviço de recepção 24h. O empreendi-
mento dispõe de aptos. T0, T1, T2 e o Hotel Balaia Mar. Todos 
os aptos. dispõem de wc, kitchenette, telefone e Tv. satélite 
(T1 e T2 dispõem de terraço). Todos os quartos dispõem de 
banho, pequeno frigorífi co, telefone e Tv. satélite. Têm ainda ao 
seu dispôr uma vasta gama de serviços: piscina para adultos e 
crianças, campo de ténis a 200 metros, bilhares, serviço de la-
vandaria, serviço de “Baby-sitting”, parque de estacionamento 
não coberto e minimercado.

Apartamentos ***

Praia Maria Luisa - Apt.51. ALBUFEIRA

Da Balaia & Balaia Mar

O 3HB Falésia Mar insere-se no Falésia Beach Resort locali-
zado 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 pro-
cura um excelente serviço numa localização espetacular. O 
complexo é composto por apartamentos T1 com kitchenette, 
quarto, sala e casa de banho tendo ainda ao seu dispor um 
completo conjunto de serviços e facilidades dos quais des-
tacamos um bar de apoio à piscina e um bar interior, parque 
infantil, sala de videojogos e animação diária.

Beach Resort ***

Quinta do Milharó - Olhos D’Agua. ALBUFEIRA

3HB Falésia Mar

Os apartamentos Janelas do Mar estão situados no topo de uma 
colina com vista panorâmica, a 2,5Kms do centro de Albufeira e 
a 2,5Kms da praia da Oura. Apartamentos T0, T1 e T2 com kit-
chenette, completamente equipados para 2, 4 e 6 pessoas res-
pectivamente. Têm tv, telefone, cofre, serviço de limpeza 5 vezes 
por semana e recepção 24 horas. A infraestrutura inclui ainda bar, 
poolbar, coff ee-shop, mini-mercado, lavandaria, ginásio, sauna, 2 
piscinas exteriores, 1 piscina interior, jacuzzi, parque infantil, cam-
po multiusos (court de ténis, basketball e futebol), jogos electró-
nicos, ping-pong, snoocker, garagem, terraços e jardins.

Apartamentos ***

Rua Correeira, Lote 215. ALBUFEIRA

Janelas do Mar
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Situado a 1,5 km do centro de Albufeira e da praia e a  1 km da Ma-
rina, este complexo turístico conta com 75 apartamentos do tipo 
T1 com kichenette, completamente equipados com 2 camas indivi-
duais  e sala com cama tipo gavetão, ar condicionado, Tv, telefone, 
cofre, micro-ondas, serviço de limpeza 5 vezes por semana e atendi-
mento de recepção 24 horas. Para sua maxima comodidade o Pateo 
Village dispõe ainda dos seguintes serviços de apoio: piscina interior 
e exterior, jacuzzi, campo multiusos, snack-bar, mini-mercado, par-
que infantil, lavandaria, sala de jogos, mesa de ping-pong, snooker, 
jardins, serviço de transporte para a cidade, parque de estaciona-
mento gratuíto e garagem.

Apartamentos ***

Rua Bem Parece - Pateo. ALBUFEIRA

Pateo Village

Situado no coração da Herdade dos Salgados, a 6 kms de Albu-
feira, a 800 metros da praia de areias douradas dos Salgados-Galé 
e a 200 metros do campo de golfe dos Salgados. O resort dispõe 
de 94 apartamentos (Estúdio e T1) todos equipados com sala, 
kitchenette, tv por satélite, ar condicionado, telefone, casa de 
banho com secador de cabelo, cofre, pátio/terraço. O resort 
também oferece um Bar, Restaurante, piscina exterior (coberta 
no Inverno) com Bar (época alta) e Jacuzzi (época alta), Parque 
Infantil e serviço de mini-bus para Albufeira (pago).

Apartamentos ***

Herdade dos Salgados - Vale Rabelho. ALBUFEIRA

Bayside Salgados

O Vilanova Resort apresenta uma piscina exterior com bar à beira 
da piscina e campo de ténis. O resort está localizado em Albufeira, 
a 800 metros da Praia da Oura. O Vilanova possui acomodações 
decoradas de forma simples com poltronas elegantes na área de 
estar. Cada unidade benefi cia de uma kitchenette que se abre para 
uma área de refeições com 4 lugares. Os hóspedes podem desfru-
tar de vistas da piscina. Perfeito para grupos, o Vilanova Resort está 
localizado na Strip, a poucos minutos a pé de bares e discotecas 
animados. Além disso, existem muitos restaurantes nas proximi-
dades que servem cozinha portuguesa e internacional. O centro 
da cidade de Albufeira e o Campo de Golfe Balaia estão a 3 km.

Resort ***

Areias de São João. ALBUFEIRA

Vilanova

Estas moradias de luxo de 4 estrelas oferecem vistas deslum-
brantes sobre o Oceano e o jardim exterior. A localização perfei-
ta num local tranquilo e apenas a 800 m do centro turístico e das 
praias. Fantásticas Villas com áreas cómodas e elegantemente 
decoradas, dois quartos com varandas, cozinha moderna total-
mente equipada (maquina lavar loiça e roupa, frigorifi co, forno, 
micro-ondas, torradeira e chaleira electrica) e casa de banho 
com banheira de hidromassagem.) Todas as moradias têm o seu 
próprio pátio com BBQ privado. TV satelite com várias canais, 
Wifi  gratuito e ar condicionado.

Villas ***

Rua do Alfaite. ALBUFEIRA

Pinheiros da Balaia

Situado num ambiente tranquilo próximo das melhores praias al-
garvias, entre a Marina de Albufeira e o Campo de Golfe dos Sal-
gados, encontram-se os apartamentos ´´Jardins Vale de Parra´´. 
Numa zona em constante crescimento, mas não abdicando da 
tranquilidade, conforto e do contacto directo com a Natureza, 
temos ao seu dispor um Aldeamento Turístico composto por 104 
Apartamentos das seguintes categorias: Studio (T0), 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.

Apartamentos ***

Vale da Parra. ALBUFEIRA

Jardins Vale de Parra

DOLHPIN EMOTIONS
e outros preços sob consulta.

Consultar dias de abertura do parque

ENTRADAS 
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JÚNIOR
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1 DIA 1 DIA2 DIAS 2 DIAS

11-64 anos

>1 metro
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29€
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