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Com uma localização privilegiada na praia de Vilamoura, a 5 mi-
nutos dos melhores campos de golfe e a pouca distancia da Ma-
rina. Dispõe de amplos quartos com varanda, vista mar, Marina 
e Quarteira, fumadores e não fumadores, com terraço privado. 
Ar condicionado, minibar, acesso a internet wireless, telefone, Tv 
por cabo, tábua e ferro de engomar, secador de cabelos, rádio, 
detector de fumo e Sprinklers. Dispõe também do restaurante 
“Cataplana” e 2 bares “Caravela Bar & Lounge” e “Outdoor Pool 
Bar”. Poderá também usufruir de: spa com piscina interior, vi-
tality pool, sauna e hamman (pago), fi tness, piscina exterior e 
putting green (gratuito).

Hotel *****

Rua do Oceano Atlantico. VILAMOURA

Crowne Plaza

Localização é privilegiada, no coração de Vila-
moura, resort sobejamente conhecido pela marina,infra-estruturas e animação, a 25 
Km do Aeroporto Int. de Faro. Dispõe de 383 quartos (inc.suites e junior suites), 
com varanda vista para o mar ou marina, todos eles equipados com ar condicionado 
individual, Tv. satélite com rádio e canais de vídeo, pay Tv., ligação internet, telefone, 
cofre, secador e mini-bar. Tem ainda à sua disposição 3 restaurantes, 3 bares, bar de 
Praia “Puro Beach” (Verão), 2 piscinas exteriores, 1 piscina interior aquecida, Health 
Club, praia concessionada, 20.000 m2 de jardins privados, business center, 9 lojas, 
cabeleireiro e parking.

 Como uma glamorosa prima-dona na sua pri-
meira noite, o Anantara Vilamoura Algarve fará a sua estreia na cena europeia dos 
hotéis de luxo em Abril de 2017, passando de hotel sofi sticado para membro de ple-
no direito da cobiçada marca de hotéis resort de luxo, Anantara. Os viajantes mais 
perspicazes serão imersos na centenária cultura e tradição portuguesa, através de 
inúmeras experiências locais elaboradas com astúcia, pratos de renome mundial da 
cozinha portuguesa e mediterrânica, bem como tratamentos de spa inspirados na 
tradição curativa que data da época romana. A estadia do cliente fi cará marcada 
pela dedicação total e atenção personalizada dos Gurus de Experiências do resort.

Situado nos Jardins do Victoria, junto ao novo Anantara Vilamoura, em 
Vilamoura, a 5 min. do centro de Vilamoura e da Praia. Conta com rece-
pção, lounge bar, Bar de piscina e snack-bar, piscina exterior de grandes 
dimensões e para crianças, outra de água aquecida por paineis solares, 
ginásio e parque de estacionamento subterrâneo. Aptos. de tipologia T2 
e T3 totalmente equipados com ar condicionado, chao aquecido nas ca-
sas de banho, toalheiros aqueciddos, cozinha totalmente equipada, Tv. 
em banda larga e WIFI.

13
14
15
16
17
18
19

Hotel
Hotel
Hotel 
Hotel 
Hotel
Hotel
Hotel 
Hotel
Aptos
Aptos 
Aptos
Aptos 

Hotel
Hotel
Hotel 
Aptos 
Hotel
Hotel
Hotel

Anantara Vilamoura-Algarve Resort
Aquashow Park
Atismar
Blue&Green The Lake Resort
Crowne Plaza Vilamoura
Dom Jose Beach
Dom Pedro Marina
Dom Pedro Vilamoura
Garvetur Eden Village
Garvetur Marina Buzios
Garvetur Paula Bela 
Garvetur Rio

Pestana Vila Sol Golf&Resort
Praia Sol
Quarteira Sol
The Residences at Victoria Clube de Golfe
Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort
Vila Galé Ampalius
Vila Galé Marina

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12



Vilamoura

PortugalPortugal44 20202020

V
IL

A
M

O
U

R
A

V
IL

A
M

O
U

R
A

Este hotel de 4 estrelas recentemente renovado situa-se apenas 2 
minutos a pé da Praia de Vilamoura e a 500 metros da animada 
Marina de Vilamoura. Quartos com uma televisão de ecrã plano 
e um minibar, casa de banho privativa, cofre e ar condicionado. 
Alguns quartos possuem uma varanda e/ou vistas para o Ocea-
no Atlântico. Conta com o Spa Aquae , que possui uma piscina 
interior, um centro de fi tness, restaurante, parque infantil e pis-
cina para adultos e para crianças. Animação durante o Verão. 

Hotel ****

Rua Atlantico 8125-478. VILAMOURA

Dom Pedro Vilamoura

Localizado apenas a 300 m. da Praia da Falésia, este resort luxuo-
so dispõe de uma piscina natural na praia e de um restaurante 
fl utuante. Os seus quartos têm varandas com vistas deslum-
brantes, são espaçosos e possuem ainda portas deslizantes que o 
levam até às casas de banho privativas. Conta com 3 restauran-
tes, 2 bares e 1 biblioteca. Dispõe de spa, clube infantil Koala, 3 
piscinas, Restaurante Fusion e Restaurante Marenostrum. O bar 
de piscina e o Zanzibar propõem bebidas refrescantes. O Lake 
Resort Hotel situa-se a cerca de 20 minutos de carro de Albufei-
ra. Está disponível um serviço de transporte até aos campos de 
golfe de Vilamoura, a cerca de 2 km, mediante pedido.

Hotel & Spa *****

Praia da Falésia - Apt.811. VILAMOURA

Blue&Green Th e Lake Resort

O Dom Pedro Marina, é um encantador boutique hotel com 
uma localização conveniente, directamente na costa algarvia, 
com vista para o Oceano Atlântico e para a Marina Internacio-
nal. Os luminosos e arejados quartos e suites do Dom Pedro Ma-
rina são climatizados e incluem televisão por satélite, mini-bar, 
alguns com  varanda e/ou vistas para o mar. Dispõe de Restau-
rante e piscina exterior, rodeada por espreguiçadeiras.

Hotel ****

Avenida Tivoli Lote H4. VILAMOURA

Dom Pedro Marina

A poucos passos da praia da Marina. No hotel Vila Galé Ampa-
lius, 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 os bares e os restaurantes, Ver-
sátil e Massa Fina, 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, ja-
cuzzi 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.

Hotel ****

Alameda Praia da Marina. VILAMOURA

Vila Galé Ampalius

O hotel Vila Galé Marina, goza de uma localização privilegiada 
em frente à animada e luxuosa marina, mas sem perder a tran-
quilidade de um destino de férias. Tão perto da praia quanto 
do casino, este hotel 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. 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, clu-
be de saúde com sauna, banho turco e ginásio. O wi-fi  é gratuito 
em todas as zonas do hotel.

Hotel ****

Av. da Marina. VILAMOURA

Vila Galé Marina

O Pestana Vila Sol está localizados num 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. Os quartos têm varanda pri-
vada ou pátio e estão equipados com internet wi-fi  e televisão 
de ecrã plano. Dispõe de um restaurante, 2 bares, ginásio, pisci-
na interior e jacuzzi, sala de jogos,  parque infantil e  Kids Club, 
disponível durante os meses de Verão. O hotel disponibiliza um  
serviço de transporte gratuito (de Junho a Setembro) leva os 
hóspedes até à praia de Vilamoura, uma das mais bonitas praias 
de areia dourada e águas cristalinas do Algarve.

Hotel Golf & Resort *****

Morgadinhos, 8125-307. VILAMOURA

Pestana Vila Sol
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Localizado no coração de Vilamoura junto aos campos de Golfe, 
os Apartamentos Eden Village apresenta-se com apartamentos 
modernos e simples. Compostos por cozinha equipada, sala de 
jantar e estar com Tv e com acesso a uma varanda, casa de ban-
ho com banheira. Dispõem ainda de uma piscina exterior com 
zona de espreguiçadeiras e apoio de bar (no verão) bem como 
estacionamento gratuito. na recepção dos apartamentos pode 
encontrar vários serviços, ente eles aluguer de bicicletas ou carro 
de forma a poder explorar Vilamoura e o Algarve. A Marina de 
Vilamoura fi ca a cerca de 1500mts e a praia da Falésia a 2000mts.

Apartamentos 

Av. Do Parque. VILAMOURA

Garvetur Eden Village

Complexo composto por 64 apartamentos de tipologia T0, T1 e 
T2, todos com cozinha e varanda. Estão integrados numa ampla 
zona verde que inclui piscinzarcoa, bar, recepção e restauran-
te (aberto de Abril a Outubro - dia de encerramento 2ª feira). 
Dispõe ainda de WI-FI na zona da receção. Localiza-se a cerca 
de 2 km da praia da Falésia e da Marina de Vilamoura, a 300 
mts do campo de golfe Pinhal e a aproximadamente a 2 Km dos 
restantes. 
 

Apartamentos 

Rua De Françalt 80. VILAMOURA

Garvetur Rio

Bem no centro de Vilamoura, uma das mais elegantes estâncias 
turísticas do Algarve, os apartamentos Marina Búzios, associam 
a tranquilidade à proximidade da praia, dos campos de golfe e 
do parque ambiental. A 500 m encontra-se a animação da Mari-
na, com as suas esplanadas, do comércio e da vida nocturna. Es-
tes acolhedores apartamentos T2 estão devidamente equipados 
e mobilados e têm amplas varandas ou terraços para agradáveis 
refeições ao ar livre. Contam ainda com piscina comum e esta-
cionamento, bem como wi-fi  gratuito.

Apartamentos 

Praça Cupertino de Miranda. VILAMOURA

Garvetur Marina Buzios

Situado junto ao Parque Aquático Aquashow em Quarteira-
Algarve, dispõe de 148 quartos twin com um design único e ino-
vador, equipados com ar condicionado, secador, telefone directo 
(serviço pago), internet Wi-Fi  (gratuita), Tv LCD, secretária, co-
fre, mini bar e varanda (com excepção nos quartos com mobili-
dade condicionada). Dispõe de restaurante, 2 bares, piscina in-
terior (aquecida)  e exterior, sala de reuniões, sala para crianças, 
parque infantil e 2 salas para massagens. Recepção 24 h, serviço 
de quartos, babysitting, internet Wi-Fi nas áreas pública, serviço 
de transporte para a praia de Quarteira e/ou à Marina de Vi-
lamoura, garagem e parque de estacionamento gratuito. Todos 
os hóspedes têm acesso gratuito ao Parque Aquático Outdoor 
Aquashow durante as estadias entre 1 de Maio e 30 de Setem-
bro.  O Acesso ao Parque Aquático Indoor não está incluído.

Hotel ****

Est. Nac. 396 - Semino. QUARTEIRA

Aquashow Park
�

O hotel encontra-se situado no centro de Quarteira, a escassos 
metros da Avenida principal e da praia, a cerca de 2 km de Vi-
lamoura e a 4 km de campos de golfe. Os quartos e suites do 
hotel estão confortavelmente mobilados e decorados com tons 
campestres dispõem de ar condicionado, Tv. por cabo, mini bar, 
cofre, banho com secador. Todos os espaços interiores do hotel 
estão cuidadosamente decorados, oferecem agora um ambien-
te agradável. O hotel oferece ainda: 2 bares, restaurante, piscina 
exterior aquecida, um health club com ginásio, banho turco e 
sauna e uma excelente sala de reuniões.

Hotel ****

Av. Francisco Sá Carneiro. QUARTEIRA

Quarteira Sol

Situado na junção entre Vilamoura e Quarteira num ambiente 
calmo e tranquilo, no entanto, a escassos minutos do centro de 
Vilamoura e também perto do centro de Quarteira. Os quartos 
disfrutam de varandas com vistas para a área envolvente e para 
a piscina e jardins.  No interior, o design combina uma decoração 
moderna e minimalista com alguns detalhes antigos, possui um 
bar e restaurante, além de cassino e marina nas proximidades

Hotel ***

Quinta do Romão nº53. QUARTEIRA

Praia Sol
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O Hotel Atismar apresenta acomodações numa posição central, 
a 50 metros da Praia de Quarteira. Possui uma piscina exterior, 
recepção disponível 24 horas, serviço de aluguer de carros e 
acesso Wi-Fi gratuito nas áreas públicas. Quartos com Tv (canais 
terrestes e satélite), frigorifi co, ar condicionado, telefone, limpe-
za de quartos (diário), cofre no quarto e-Banheira.

Hotel ***

Av. Francisco Sa Carneiro. QUARTEIRA

Atismar

Situados apenas a 200mts da praia de Quarteira. Apresentam 
apartamentos do tipo estudio, com 1 ou 2 quartos, uma sala de 
estar com televisão, kitchenette equipada com micro-ondas e 
utensílios de cozinha e uma casa de banho com banheira. Os 
hóspedes poderão descontrair-se na varanda para banhos de sol 
ou alugar uma bicicleta e visitar a vizinha praia com Bandeira 
Azul. Os Apartamentos Paula Bela também disponibilizam ser-
viços de lavandaria e aluguer de automóveis. Pode ainda usufruir 
das piscinas municipais a 3 minutos ou visitar o conhecido Par-
que Aquático Aquashow a 10 minutos de carro. O Campo de 
Golfe Oceânico Pinhal fi ca a 4 minutos de carro dos Apartamen-
tos. Vilamoura situa-se a 2 km.

Apartamentos 

Rua Vasco da Gama nº61 - A. QUARTEIRA

Garvetur Paula Bela

Dom José Beach Hotel em Quarteira/Vilamoura, é uma das 
unidades hoteleiras mais bem localizadas no Algarve, situa-
da directamente sobre a praia, com uma vista absolutamente 
deslumbrante sob o profundo e azul Oceano Atlântico. Na sua 
proximidade, uma longa marginal convida-o para uma saudável 
caminhada e acesso à famosa Marina de Vilamoura. Desfrute 
dos bons restaurantes locais com comida típica da região.  Total-
mente renovado, o Hotel oferece 154 modernos quartos, todos 
eles com design elegante, em que as cores e o mobiliário conju-
gam com o pavimento em madeira de carvalho, equipados com 
ar condicionado, LCD, wireless, telefone direto, cofre eletrónico, 
mini bar, facilidades de chá, casa de banho privativa com ameni-
ties e secador de cabelo.

Hotel ***

Av. Infante de Sagres nº143. QUARTEIRA

Dom Jose Beach

Situado no coração da histórica cidade algarvia. O hotel é cons-
tituído por 268 quartos e suítes espaçosos e confortáveis, equi-
pados com telefone, Wi-fi  gratuito, ar condicionado, televisão 
LCD, canais por cabo, mini-bar, cofre (pago directamente), casa 
de banho privativa com telefone, secador de cabelo, produtos 
de higiene pessoal gratuitos,  fechadura eletrónica de segurança, 
serviço de quarto 24 horas e varanda. Conta ainda com um res-
taurante, 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 pisci-
na 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.

Hotel ****

Rua 4 de Outubro. TAVIRA

Vila Galé Tavira

O hotel Vila Galé Albacora resulta da reabilitação do antigo 
Arraial Ferreira Neto. No complexo, as casas, ofi cinas e armazéns 
deram lugar a 161 quartos, com vistas para a ria. O hotel Vila 
Galé Albacora conta com 161 quartos, 63 quartos são com vista 
para a Ria Formosa e 4 suítes adequadas para famílias. Um dos 
quartos está adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. 
Equipados com telefone, Wi-fi  gratuito, Ar condicionado, Te-
levisão LCD, Canais por cabo, Mini-bar, Cofre, Casa de banho 
privativa com telefone, Secador de cabelo, Produtos de higiene 
pessoal gratuitos, Fechadura eletrónica de segurança, Serviço de 
quarto 24 horas e Varanda.

Hotel ****

Quatro Águas. TAVIRA

Vila Galé Albacora

Empreendimento situado junto ao Parque Natural da Ria For-
mosa e a 300 m da praia, com barco para travessia da Ria. Dispõe 
de apartamentos tipo Standard e Classic (T0, T1 e T2), distribui-
dos por 2 edifícios: “Edifício Duna” e o “Edifíco Nascente”, e as 
Villas (4 e 6 pessoas), todos devidamente equipados. O empre-
endimento conta com Health Club: piscina coberta aquecida, 
jacuzzi, ginásio e squash, 2 piscinas exteriores de água salgada, 
canoas, kids-club, programa de animação diária, barco para a 
praia (grátis), restaurante, grill e bares. Possibilidade de praticar 
algumas actividades outdoor.

Apartamentos 

R. Tuberária Maj., 8800-591 . TAVIRA

Golden Club Cabanas
�
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Com uma localização fantástica em cima do mar e vista para a 
praia de Altura de todos os quartos e suites. No Sotavento Al-
garvio, este é o hotel ideal para famílias, onde o alojamento tem 
uma tipologia de quartos pensada para pais e fi lhos, que com-
bina segurança e privacidade. Este hotel para férias no Algarve 
conta com 135 quartos, dos quais 58 são Standard, 58 Superio-
res, um é uma Suite Júnior e 18 são Suites. Dispõe de wellness 
center e spa by Th algo, piscinas exterior e de hidroterapia, court 
de ténis, bares, salões e sala de leitura, restaurantes, kids club e 
parque infantil, mini-golfe nos jardins, acesso direto à praia de 
Altura e bar de praia. 

Hotel ****

Av. 24 de Junho. ALTURA

Eurotel Altura

Com uma localização privilegiada sobre o Parque Natural da 
Ria Formosa, a 15 km da cidade de Faro. Ao seu dispor encon-
trará 80 apartamentos totalmente equipados, distribuídos por 
diversas tipologias que se adequam a diferentes necessidades 
e momentos. No Real Marina Residence convidamo-lo a viver 
uma experiência única ao sabor da melhor gastronomia algarvia. 
Deixe-se envolver pelo ambiente calmo e inspirador do Real Spa 
Th erapy. Concretize os seus objectivos de negócio numa das 15 
salas multifuncionais do Real Marina Hotel & Spa.

Apartamentos *****

Av. 5 de Outubro. OLHÃO

Real Marina Residence

Localizado no centro da cidade. Conforto, requinte e funcionali-
dade são predicados dos quartos do Hotel Faro. Todos os quar-
tos e suites do Hotel Faro foram idealizados ao pormenor, para 
conferir o bem-estar esperado num hotel de qualidade superior. 
O Hotel Faro tem os quartos equipados com cama de casal ou 
duas camas, todas as camas equipadas com Topper de colchão 
para o conforto dos nossos hóspedes. Dispõe de um quarto to-
talmente adaptado para pessoas com mobilidade reduzida e 2 
quartos com walk in shower com as portas de dimensão ade-
quada para pessoas com algumas difi culdades motoras.  

Hotel ****

Praça D. Francisco Gomes nº 2. FARO

Faro
�

Situado em Alagoa/Altura, é o destino perfeito para quem gosta 
de umas férias de sol e mar à beira da praia. Com um ambien-
te calmo e acolhedor próprio de uma pequena localidade do 
Sotavento Algarvio, longe da confusão. Este empreendimento 
encontra-se a 50m da praia de Altura e muito perto da zona 
comercial e de restauração. Apartamentos T1 e T2 totalmente 
equipados, Camas individuais e de casal, Sala, kitchenette, ban-
ho,  ar condicionado, TV satélite, WIFI gratuito. Não são permiti-
dos animais de estimação.

Apartamentos ***

Urbanização Alturamar LT.14,15,16. ALTURA

Alturamar

O Praia Verde Boutique Hotel - Design Hotels está situado entre 
pinheiros verdes a 800 metros da Praia Verde e dispõe de uma 
piscina exterior. Possui um restaurante de estilo buff et e um bar 
apenas a 5 minutos de carro de Monte Gordo e do seu casino. 
As espaçosas suites do Hotel Praia Verde incluem televisão por 
satélite, acesso por cabo à Internet gratuito e uma cozinha total-
mente equipada. A piscina exterior está localizada no pinhal e 
possui espreguiçadeiras e guarda-sóis. Situa-se a 16 km de Tavira 
e a cerca de 55 km do Aeroporto de Faro. Parking gratuito.

Hotel ****

Praia Verde. ALTURA

Praia Verde Boutique

Idealmente localizado em frente a uma das melhores praias do 
Sotavento Algarvio e a 150 km de Sevilha. Dispõe de 313 Ju-
nior Suites, 46 Suites e 7 Suites Familiares. Todas as suites estão 
equipadas com telefone directo ao exterior, cofre, Tv. satélite, 
secador, fechaduras electrónicas e ar condicionado. Conta ainda 
com 1 restaurante, 2 bares, piscina exterior e interior aquecida, 
health club e garagem (ambos de pago), kids club, salão de jogos 
e salas de reuniões totalmente equipadas com capacidade até 
300 pessoas, animação, loja e internet wifi  grátis no Lobby e Bar 
Oceanus.

Hotel ****

Av. Infante Dom Henrique s/n. MONTE GORDO

Yellow Monte Gordo
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A 500 metros da praia e inaugurado em Junho de 2011, é cons-
tituído por 8 pisos, com 86 unidades de alojamento, dotados de 
uma decoração cuidada e confortável, divididos em 62 T1´s e 22 
quartos, todos equipados com ar condicionado e aquecimen-
to central, TV LCD, cofre, telefone, internet, banho completo 
com secador de cabelo, kitchenette estilo americano e mini 
bar. Poderá ainda encontrar um vasto leque de facilidades de 
lazer e serviços como: piscina aquecida no Inverno e tempera-
tura ambiente no Verão, spa, sala de conferências, restaurante, 
bar, recepção 24 horas, lavandaria self service, parking público 
e privativo. 

Hotel Apartamentos & Spa ****

Rua de Mayorca. MONTE GORDO

Monte Gordo

É um novo conceito de hotel, com 105 quartos e suites. Pensado 
de raiz para proporcionar uma estadia com serviços modernos, 
completos e abrangentes, relacionados com a prática da ativida-
de física, é igualmente possível encontrar no Th e Prime Energize 
Hotel Monte Gordo a tranquilidade e serenidade que a atmos-
fera de Monte Gordo é capaz de oferecer. Conta com uma equi-
pa formada para dedicar a sua total concentração em prol do 
cliente. A sua localização, a 400 metros da praia e a apenas 3 kms 
do Centro de Alto Rendimento de Vila Real de Santo António, é 
um fator que cumpre a promessa dos Th e Prime Energize Hotels: 
Desporto, Mar e Bem-Estar.

Hotel ****

Rua De Ceuta, 4. MONTE GORDO

Th e Prime Energize Monte Gordo

A 600 m da Praia de Monte Gordo é o Aeroporto de Faro é a 
50 km do hotel. Os quartos têm casa de banho privativa com 
banheira. Os extras incluem produtos de higiene pessoal gratui-
tos e secador. Dispõe de televisão de ecrã plano com canais por 
satélite. Este hotel tem parque infantil e sauna, e os clientes po-
dem desfrutar de uma refeição no restaurante ou uma bebida no 
bar, ainda dispõe de piscina exterior e centro de spa. Estaciona-
mento privativo é disponibilizado no local. Alguns quartos têm 
uma área de estar para sua comodidade. Recepção disponível 
24 horas no alojamento. Esta área é muito popular para golfe 
e bicicleta. Este hotel também dispõe de aluguer de bicicletas. 

Hotel ****

Rua de Ceuta Nº 9. MONTE GORDO

Alcazar

Hotel agradável e de cariz familiar, decorado com pormenores 
de origem árabe. Situado a 3 minutos da praia e do centro, os 
seus 55 quartos estão equipados com TV satélite, casa de banho 
completa, varanda ou terraço, ar condicionado, telefone,  frigo-
bar e cofre. Neste empreendimento o cliente encontra ao seu 
dispor piscina (coberta e aquecida de Novembro a Abril), res-
taurante (serviços de Buff et ao pequeno-almoço e á mesa ao 
jantar), sala de estar (wifi  gratis), bar e entretenimento noctur-
no, parque de estacionamento grátis (sujeito a disponibilidade) 
e serviço de recepcão 24 Horas.

Hotel ***

Praceta Casablanca. MONTE GORDO

Casablanca Inn

Situado no centro da bela Vila de Monte Gordo, a cerca de 100m 
da Praia de Monte Gordo este hotel dispõem de 108 modernos 
quartos com varanda e uma decoração simples. Equipados com 
Ar-condicionado, TV LCD com canais satélite, fechaduras eletró-
nicas, Cofre, Internet Wi-fi  em todos os quartos, telefone com 
linha exterior e casa de banho equipada com banheira e secador 
de cabelo.

Hotel ***

Rua Diogo Cão nº3. MONTE GORDO

Baía de Montegordo

Situado na baia de Monte Gordo a 200 metros da praia, dispõe 
de 347 quartos com varanda equipados com cofre, ar condicio-
nado, Tv. satélite e telefone. Complementam a unidade: restau-
rante, sala de conferências, lobby bar, solário, zona de internet 
wireless, piscina coberta (aquecida durante o inverno), SPA com 
sauna, banho turco, jacuzzi, banho escocês (serviços pagos), sala 
leitura e zona de jogos. 

Hotel ***

Av. da Catalunha, s/n. MONTE GORDO

Navegadores
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Está situado na Baía de Monte Gordo, no Sotavento Algarvio, 
província sobejamente conhecida pelo seu micro clima previle-
giado de 300 dias de sol/ano e praias de areias brancas banhadas 
por águas temperadas. O edifício é constituído por 4 pisos, com 
203 apartamentos (T1 e T2), todos dotados de ar condiciona-
do, Tv., cofre, telefone, banho e a maioria vista mar. Conta ainda 
com 3 piscinas, 2 exteriores para adultos e crianças, uma inte-
rior aquecida com sauna e jacuzzi, health club, solário, parking 
privado, loja e tabacaria, sala de reuniões, lavandaria, snack-bar 
piscina, 2 restaurantes com serviço “a la carte” e buff et, bar e 
animação diária nocturna.

Apartamentos ****

Av. Infante D. Henrique s/n. MONTE GORDO

Dunamar

Apenas a 400 m. da Praia de Monte Gordo y dispõe de quar-
tos y apartamentos con uma TV y uma espaçosa varanda. Os 
hóspedes poderão relaxar no terraço para banhos de sol junto 
à piscina exterior. Os quartos y os apartamentos apresentam 
ar condicionado, uma decoração con mobiliário en madeira y 
piso en azulejo, área de refeições, kitchenette con um frigorífi co, 
banho privativo. Todos os quartos con 2 camas individuais y os 
quartos con 1 cama de casal providenciam ainda um mini-bar 
y ar condicionado. Todas as manhãs os hóspedes poderão sa-
borear um buff et de pequeno-almoço internacional y local no 
restaurante. O bar serve uma variedade de bebidas. Recepção 24 
horas y um serviço de lavandaria.

Hotel Apartamentos ****

Alameda da India. MONTE GORDO

Alba

Este hotel à beira-mar, apenas a 10 minutos a pé da Estação 
Ferroviária de Monte Gordo. Quartos com casa de banho pri-
vativa, um mini-bar e ar condicionado. A maioria dos quartos 
tem varandas para apreciar a brisa fresca do mar. Disponibiliza 2 
piscinas exteriores e um terraço à beira-mar, o seu bar elegante 
apresenta música ao vivo regularmente. 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 Ba-
rraquinha 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 fi tness e um mini campo de golfe. Estão disponíveis 
massagens para tardes de relaxamento. O hotel oferece estacio-
namento gratuito.

Hotel ***

Av. Infante Dom Henrique. MONTE GORDO

Vasco da Gama

Composto por 98 apartamentos (T0, T1 e T2), todos conforta-
velmente mobilados e equipados com: Tv. via satélite, Telefone 
directo ao exterior, Cofres e ar condicionado. Na área de rece-
pção, com serviço contínuo de 24 horas, dispõe de lobby, bar 
coff ee shop, restaurante e salão de jogos. No exterior tem ainda 
uma piscina e um amplo Solarium. Usufrua também da nossa 
piscina coberta. Para relaxar, temos ao seu dispor um ginásio 
completamente equipado, Jacuzzi, banho turco e sala de mas-
sagens. Cada apartamento dispõe de um espaçoso terraço com 
vista para a piscina ou para o pinhal. Dispõe ainda de parque 
privativo e canil.

Apartamentos ***

Avenida da Catalunha - Ed. Calema. MONTE GORDO

Calema

O Aparthotel Guadiana é constituído por 154 apartamentos e 
encontra-se situado à beira-mar, no coração de Monte Gordo. 
A sua localização e concepção, oferecem uma rara combinação 
de vantagens. Os Apartamentos estão totalmente mobilados e 
equipados, com ar condicionado, para 2, 4 ou 6 pessoas. Cada 
um possui terraços espaçosos com vista para o mar e para o 
parque fl orestal.

Aparthotel ***

Av. Infante D. Henrique nº10. MONTE GORDO

Guadiana

Situado no coração de Monte Gordo, dispõe de 36 apartamen-
tos, todos equipados com televisão satélite, ar condicionado na 
sala e no quarto, telefone e cofre grátis.  A Kitchenette encontra-
se equipada com frigorífi co, fogão, chaleira eléctrica, máquina de 
café eléctrica, microondas e loiças para cozinhar e servir. A casa 
de banho tem secador, toalhas, banheira e roupão “solicitando 
na receção”. Todos dispõem de varanda, à exceção dos Estúdios 
e Apartamentos do primeiro andar. O hotel dispõe de acesso a 
pessoas com mobilidade reduzida.  Dispõe de piscina na cober-
tura a funcionar durante o período de Verão, Espaço Saúde com 
ginásios, internet wi-fi  grátis, Business center, parque de estacio-
namento e recepção 24 horas.

Aparthotel ***

Rua Diogo Cão nº1. MONTE GORDO

Foz Atlântida
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