
Esta estância fica a 7 minutos a pé da praia. Com 2 piscinas 
exteriores, disponibiliza apartamentos luxuosos e auto-

suficientes com varandas privadas. Fica apenas a 500 
metros das lojas e das marisqueiras da Praia da Luz.

Neste hotel, encontrarão um retiro rejuvenescedor ideal. 
Destacam-se as vistas para o jardim e a piscina. Os quartos 

climatizados são perfeitos para relaxar. Tem espaços e 
atenções para o público infantil. 

COSTA DO ALGARVE - LAGOS

VILA GALÉ LAGOS

Apartamentos com grandes varandas e vistas panorâmicas , 
apenas a 800m da marina de Lagos. Todos os apartamentos 

têm amplas áreas de estar e jantar, cozinha equipada e 
máquina de lavar roupa.

VITASOL PARK

A praia, com toda a sua oferta lúdica, se encontra a poucos 
minutos do hotel. Os seus quartos são cómodos e 

funcionais. Dispõem de Bar no Terraço, estacionamento 
gratuito, sala de jogos e bilhar.

DOM PEDRO LAGOS

Este hotel elegante e caiado de branco fica a 2,3 km da bela 
Praia Dona Ana, conta com academia, spa, sala de jogos, dois 

restaurantes e um lounge aconchegante, além de três 
piscinas, sendo uma com bar ao lado.

HOTEL TIVOLI LAGOS
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A menos de 200m da Praia da Luz. Oferece 2 piscinas, 
campos de ténis e parque infantil. Os apartamentos têm 

varanda, comodidadades modernas, como TV, cozinha 
totalmente equipada e máquina de lavar roupa.

BAÍA DA LUZ HOTELESTRELA DA LUZ

P
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Este empreendimento não admite crianças e situa-se 
apenas a 100m da praia. Dispõe de estúdios climatizados, 
com kitchenette e varanda mobilada. Possui uma piscina 

exterior com terraço para banhos de sol.

O design moderno e o ambiente tranquilo fazem deste 
aparthotel um retiro acolhedor. Está localizado apenas a 

alguns minutos do centro de Alvor. Oferece 2 piscinas, uma 
para adultos e outra para crianças. 

Localizado em cerca de 8 hectares de jardim, o complexo 
oferece piscinas e SPA. Os quartos têm varanda, ar 

condicionado, kitchenette, comodidades para cozinhar, um 
frigorífico e um micro-ondas.

Na 1ª linha de praia e a poucos minutos a pé do centro, 
oferece uma grande piscina de água salgada exterior e 

quartos climatizados com varanda e vistas dos jardins ou do 
oceano, bem como TV por satélite.

Os apartamentos climatizados abrem para varandas e vista 
para o jardim. Incluem também uma área de estar equipada 
com TV por satélite e uma cozinha moderna e completa com 

máquina de lavar roupa.

Rodeado por jardins, este hotel moderno tem uma grande 
piscina exterior e estúdios com varandas. Está a 5 min de 

carro das praias de Alvor e a 700m do centro histórico. 
Oferece transporte gratuito para a praia.

LUNA CLUBE BRISAMAR

ALVOR BAÍA RESORT HOTEL

LUNA ALVOR BAY

LUNA ALVOR VILLAGE

PRAINHA CLUBE

PESTANA DELFIM BEACH 
AND GOLF HOTEL

COSTA DO ALGARVE - ALVOR
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A poucos passos da Praia de Alvor, o hotel oferece piscina 
exterior, restaurante, bar e centro de fitness. Os quartos são 

modernos, climatizados e têm TV. O acesso Wi-Fi é 
fornecido gratuitamente em todas as áreas.

Os apartamentos dispõem de ventoinha, varanda, 
kitchenette e sala de estar com sofá, TV de ecrã plano, bem 
como acesso Wi-Fi disponível mediante um custo adicional. 

Fica a 8 min a pé da praia e do centro de Alvor.

APARTAMENTOS DUNAS 
DO ALVOR

Aparthotel muito perto da Praia do Alvor. Dispõe de 
piscinas, interior e exterior, banho turco e massagens e 

estacionamento grátis. Os apartamentos têm varanda, TV, 
kitchenette totalmente equipada e área de estar. 

PESTANA ALVOR PARK

A poucos passos da Praia de Alvor, o hotel dispõe de 3 
piscinas e jardins. Todos os quartos têm varanda. Além de 
um restaurante de bu�ets, serve refeições no Restaurante 

Atlântico. Snacks e bebidas nos 4 bares.

PESTANA D. JOÃO II 
VILLAS & BEACH RESORT

As unidades do aldeamento possuem varandas e TV por 
satélite nas áreas de estar espaçosas. Várias acomodações 

têm cozinhas modernas e terraços mobilados. Algumas 
possuem uma piscina privada no jardim.

ALDEAMENTO TURÍSTICO DA PRAINHA

Localizado nos arredores da vila de Alvor, o hotel oferece 
quartos modernos com varanda. Possui piscinas interior e 

exterior, piscina infantil, jardim e ginásio. Os modernos 
quartos climatizados incluem TV e mini-bar. 

YELLOW ALVOR GARDEN

P

WIFI

PESTANA ALVOR 
SOUTH BEACH

WIFI
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com kitchenette e varanda mobilada. Possui uma piscina 

exterior com terraço para banhos de sol.
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oferece piscinas e SPA. Os quartos têm varanda, ar 
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oceano, bem como TV por satélite.

Os apartamentos climatizados abrem para varandas e vista 
para o jardim. Incluem também uma área de estar equipada 
com TV por satélite e uma cozinha moderna e completa com 

máquina de lavar roupa.

Rodeado por jardins, este hotel moderno tem uma grande 
piscina exterior e estúdios com varandas. Está a 5 min de 

carro das praias de Alvor e a 700m do centro histórico. 
Oferece transporte gratuito para a praia.
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A poucos passos da Praia de Alvor, o hotel oferece piscina 
exterior, restaurante, bar e centro de fitness. Os quartos são 

modernos, climatizados e têm TV. O acesso Wi-Fi é 
fornecido gratuitamente em todas as áreas.

Os apartamentos dispõem de ventoinha, varanda, 
kitchenette e sala de estar com sofá, TV de ecrã plano, bem 
como acesso Wi-Fi disponível mediante um custo adicional. 

Fica a 8 min a pé da praia e do centro de Alvor.

APARTAMENTOS DUNAS 
DO ALVOR

Aparthotel muito perto da Praia do Alvor. Dispõe de 
piscinas, interior e exterior, banho turco e massagens e 

estacionamento grátis. Os apartamentos têm varanda, TV, 
kitchenette totalmente equipada e área de estar. 

PESTANA ALVOR PARK

A poucos passos da Praia de Alvor, o hotel dispõe de 3 
piscinas e jardins. Todos os quartos têm varanda. Além de 
um restaurante de bu�ets, serve refeições no Restaurante 

Atlântico. Snacks e bebidas nos 4 bares.

PESTANA D. JOÃO II 
VILLAS & BEACH RESORT

As unidades do aldeamento possuem varandas e TV por 
satélite nas áreas de estar espaçosas. Várias acomodações 

têm cozinhas modernas e terraços mobilados. Algumas 
possuem uma piscina privada no jardim.

ALDEAMENTO TURÍSTICO DA PRAINHA

Localizado nos arredores da vila de Alvor, o hotel oferece 
quartos modernos com varanda. Possui piscinas interior e 

exterior, piscina infantil, jardim e ginásio. Os modernos 
quartos climatizados incluem TV e mini-bar. 

YELLOW ALVOR GARDEN
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PESTANA ALVOR 
SOUTH BEACH

WIFI



COSTA DO ALGARVE - PORTIMÃO
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Fica em frente à praia com acesso directo. Disponibiliza 
apartamentos com cozinhas totalmente equipadas. Oferece 
piscinas interior e exterior e serviço de transporte gratuito 

para Portimão, de segunda a sábado.

Situado a 600m da praia, oferece apartamentos espaçosos, 
equipados com cozinhas e varandas. Os hóspedes podem 
desfrutar da piscina exterior ou dos campos de ténis, bem 

como relaxar no bar da piscina. 

FLOR DA ROCHA

Localizado a 650 metros da Praia do Vau, apresenta 
apartamentos com varandas em redor de um jardim com 
piscina. Disponibiliza SPA e campos de ténis. O Campo de 

Golfe Alto Golf encontra-se apenas a alguns passos.

TURIM ESTRELA 
DO VAU

Apartamentos modernos com mobiliário de design e 
varandas com vistas panorâmicas, apenas a 5min de carro 
da praia ou do centro, todos equipados com kitchenette, 

LCD e máquina de lavar roupa.

OCEANO ATLÂNTICO APARTAMENTOS

Apartamentos turísticos com ar condicionado, frigorífico e 
micro-ondas. As unidades contam com varanda e TV por 

cabo. As comodidades incluem ainda cofre-forte e 
cafeteira/bule.

CLUB AMARILIS

Está apenas a 1 min de caminhada da praia, na 1ª linha de 
mar. Oferece WiFi gratuito, 2 piscinas exteriores, jardins 
exuberantes, banheira de hidromassagem, serviços de 

massagens,  um parque infantil e um salão de jogos.

JARDIM DO VAU

ALGARVE CASINO
 HOTEL

WIFI

COSTA DO ALGARVE - ARMAÇÃO DE PÊRA E CARVOEIRO
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Localizado no topo de uma falésia, debruçado sobre a Praia 
Vale Covo, albergando uma piscina exterior e um 

bar/esplanada e vista para o Oceano Atlântico. Todos os 
quartos têm ar condicionado e TV.

TIVOLI CARVOEIRO

Apenas 300 m da praia, este hotel renovado oferece 
piscinas ao ar livre para adultos e crianças, bem como clube 
infantil e ginásio. Os quartos possuem ar-condicionado, TV 

por satélite e alguns quartos ainda vista lateral de mar.

BE LIVE PALMEIRAS 
VILLAGE

A 300m da praia, este hotel com tudo incluído, disponibiliza 
quartos com varandas. Apresenta um centro de bem-estar 

com piscina interior aquecida, piscinas exteriores para 
crianças e adultos e um campo desportivo.

VILA GALÉ NÁUTICO

Hotel localizado na primeira linha de praia, a um passo da 
melhor oferta lúdica da zona. Os quartos têm um ambiente 
cómodo e funcional, perfeitos para descansar. Dispõem de 

Bar na Piscina e estacionamento gratuito.

Situado apenas a 350 metros da Praia da Sra. da Rocha, o 
hotel disponibiliza uma piscina exterior e apartamentos com 

cozinha bem equipada. A propriedade dispõe de uma 
cafetaria e de um restaurante bu�et.

BE SMART TERRACE ALGARVE

Todos os alojamento incluem TV de ecrã plano e kitchenette, 
enquanto alguns possuem varanda. Localiza-se a 900 

metros da Praia do Carvoeiro, aproximadamente 10 min a 
pé, e a 4,4km das Grutas de Benagil.

CARVOEIRO HOTEL

Armação de Pêra

PESTANA VIKING 
BEACH & SPA RESORT 

Porches

Armação de Pêra P Porches

CarvoeiroCarvoeiro
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Situado apenas a 350 metros da Praia da Sra. da Rocha, o 
hotel disponibiliza uma piscina exterior e apartamentos com 

cozinha bem equipada. A propriedade dispõe de uma 
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Todos os alojamento incluem TV de ecrã plano e kitchenette, 
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Na 1ª linha da linda praia de Areias de S. João, este 
empreendimento oferece apartamentos climatizados, com 

varanda, totalmente equipados, com acesso a piscina 
interior e exterior, bar e restaurante.

Apartamentos auto-suficientes, equipados com máquina de 
lavar louça, forno e microondas. O empreendimento oferece 
ainda Wi-Fi grátis, piscina exterior e estacionamento privado 

e gratuito.

O empreendimento está localizado directamente na Praia da 
Oura. Apresenta apartamentos auto-suficientes espaçosos 

e uma ampla piscina exterior com vista para o Oceano 
Atlântico, situada no jardim.

A 400 metros da Praia Maria Luísa, disponibiliza uma piscina 
exterior, terraço para banhos de sol e estacionamento 

gratuito. No Verão, tem restaurante junto à piscina, bar com 
jogos de video, 7 mesas de bilhar e 2 televisões amplas.

Dispõe de 2 piscinas exteriores renovadas e de jardins 
tropicais. A propriedade oferece acesso directo à Praia da 
Oura, que está situada a menos de 200 metros. Todos os 

apartamentos têm varanda.

Complexo de apartamentos simples com vistas para a Praia 
dos Pescadores. Os apartamentos possuem kitchnette  e na 

sua maioria têm varandas com vistas para o mar. Está a 
escassos passos do centro.

COSTA DO ALGARVE - ALBUFEIRA

MÓNICA ISABEL BEACH CLUB

MUTHU CLUBE PRAIA DA OURA

TURIAL PARK APARTAMENTOS TURÍSTICOS

BALAIA MAR APARTAMENTOS

GRAND MUTHU OURA 
VIEW BEACH CLUB

HOTEL BALAIA MAR & 
APARTAMENTOS DA BALAIA
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Apenas em regime tudo incluído, este hotel está rodeado 
por jardins e fica a 300m da praia. Disponibiliza 2 piscinas 

exteriores para adultos com espreguiçadeiras e 2 para 
crianças, atividades desportivas e SPA.

Apartamentos e Villas integrados no Alfamar Beach Resort, 
a escassos 200m da Praia da Falésia, rodeado de jardins e 

áreas de lazer. Poderá usufruir dos serviços de restaurante, 
bar e das piscinas do resort.

COSTA DO ALGARVE - ALBUFEIRA

ALGARVE GARDENS

Apartamentos climatizados, com kitchenette, localizados no 
topo da falésia em Olhos d'Água, a 150 metros da Praia da 

Falésia. Dispõe de um jardim com espreguiçadeiras. Oferece 
regime de Tudo Incluído. 

FALÉSIA MAR BEACH RESORT

Este hotel está situado convenientemente junto à Praia da 
Falésia. Dispõe de amplas comodidades de SPA, de uma 

piscina exterior e de quartos climatizados, com varandas. 
Oferece ainda restaurante e bar.

ALFAMAR BEACH & 
SPORT RESORT

Apartamentos rodeados por palmeiras, a 300m da praia. O 
hotel possui um health club e 3 piscinas. Os quartos incluem 
ar condicionado, TV, kitchenette e varanda com vistas sobre 

os jardins do resort.

VILA GALÉ ATLÂNTICO
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Este resort à beira da praia, está situado numa falésia com 
vista para a Praia Maria Luísa. Dispõe de uma piscina e de 
acomodações auto-suficientes. Oferece estacionamento 

privado e gratuito.

CLUBE MARIA LUISA
ADRIANA 

BEACH CLUB

P



Na 1ª linha da linda praia de Areias de S. João, este 
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Oura, que está situada a menos de 200 metros. Todos os 
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Complexo de apartamentos simples com vistas para a Praia 
dos Pescadores. Os apartamentos possuem kitchnette  e na 

sua maioria têm varandas com vistas para o mar. Está a 
escassos passos do centro.
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Apenas em regime tudo incluído, este hotel está rodeado 
por jardins e fica a 300m da praia. Disponibiliza 2 piscinas 

exteriores para adultos com espreguiçadeiras e 2 para 
crianças, atividades desportivas e SPA.

Apartamentos e Villas integrados no Alfamar Beach Resort, 
a escassos 200m da Praia da Falésia, rodeado de jardins e 

áreas de lazer. Poderá usufruir dos serviços de restaurante, 
bar e das piscinas do resort.

COSTA DO ALGARVE - ALBUFEIRA

ALGARVE GARDENS

Apartamentos climatizados, com kitchenette, localizados no 
topo da falésia em Olhos d'Água, a 150 metros da Praia da 

Falésia. Dispõe de um jardim com espreguiçadeiras. Oferece 
regime de Tudo Incluído. 

FALÉSIA MAR BEACH RESORT

Este hotel está situado convenientemente junto à Praia da 
Falésia. Dispõe de amplas comodidades de SPA, de uma 

piscina exterior e de quartos climatizados, com varandas. 
Oferece ainda restaurante e bar.

ALFAMAR BEACH & 
SPORT RESORT

Apartamentos rodeados por palmeiras, a 300m da praia. O 
hotel possui um health club e 3 piscinas. Os quartos incluem 
ar condicionado, TV, kitchenette e varanda com vistas sobre 

os jardins do resort.

VILA GALÉ ATLÂNTICO
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Este resort à beira da praia, está situado numa falésia com 
vista para a Praia Maria Luísa. Dispõe de uma piscina e de 
acomodações auto-suficientes. Oferece estacionamento 

privado e gratuito.

CLUBE MARIA LUISA
ADRIANA 

BEACH CLUB

P
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Situado a 200m do Estádio de Albufeira, oferece SPA com 
tratamentos de bem-estar personalizados. Disponibiliza 

transporte gratuito para a parte antiga de Albufeira e para 
as praias. Dispõe de regime Tudo Incluído. 

REAL BELLAVISTA HOTEL & SPA

Encontra-se numa animada zona de compras, bares e 
restaurantes. Oferece apartamentos e quartos. Os clientes 
podem desfrutar de um banho numa das piscinas do hotel. 

Oferece serviço de Meia Pensão. 

LUNA MIRAMAR 
APARTAMENTOS

Equipado com 6 piscinas ao ar livre e um campo de golfe de 
9 buracos, este resort está situado a apenas 500 metros da 
Praia Maria Luísa. A propriedade conta com 2 restaurantes, 

SPA, campos de ténis e parque infantil. 

BALAIA GOLF VILLAGE

Este hotel fica a 11 min a pé da praia, ao lado dos campos de 
golfe dos Salgados. O hotel disponibiliza 3 piscinas 

exteriores, um spa e centro de bem-estar, bem como 
restaurantes e bares com vistas panorâmicas.

SALGADOS PALACE

Estão apenas a 2 min a pé da Praia dos Salgados através de 
um trilho exclusivo construído sobre as dunas. Este hotel de 

5 estrelas disponibiliza 9 piscinas exteriores e quartos 
modernos com vistas panorâmicas.

SALGADOS DUNAS SUITES

Atração para famílias, que encontram aqui tudo o que 
precisam para passar as melhores férias. No Verão pode 

desfrutar da piscina exterior. Oferece regime Tudo Incluído e 
Serviço de Baby-sitting.

CLUBE HUMBRIA

COSTA DO ALGARVE - ALBUFEIRA
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O Vidamar Algarve, de 5 estrelas, situa-se à beira-mar  no 
Salgados Resort e possui quartos contemporâneos e um 

centro de fitness gratuito. Dispõe de estacionamento 
gratuito, e localiza-se a 15 minutos de carro de Albufeira.

VIDAMAR ALGARVE RESORT

Os modernos quartos têm uma varanda e exibem vistas da 
zona ou do mar. O hotel alberga três restaurantes, bares, e 

providencia serviços de tudo incluído. Tem ainda várias 
piscinas e centro de SPA.

Apenas em regime Tudo Incluído, oferece 10 piscinas 
exteriores, jardins e clube infantil. A cerca de 900m da praia 

e a 500m dos campos de golfe, oferece suites e quartos 
modernos, de requinte superior. 

SALGADOS PALM VILLAGE

A menos de 100m da praia, dispõe de comodidades de SPA, 
como massagens, sauna e banho turco. Oferece 4 piscinas 
exteriores, hidromassagem, ginásio e  transporte gratuito 

para 7 campos de golfe nas imediações.

Local é ideal para passar umas férias de prazer, nas quais 
pode combinar uma estadia agradável com a prática do 

golfe. Dispõe de apartamentos e quartos. Um banho numa 
das piscinas disponíveis atenuará o cansaço.

SALGADOS VILA DAS LAGOAS

Situado perto da praia, é o lugar ideal para passar uns dias 
desfrutando da oferta recreativa da localidade. Dispõe de 

bar na piscina e acesso Wi-fi. Os quartos são requitados, de 
um nível de conforto excecional. 

SÃO RAFAEL ATLÂNTICO

GRANDE REAL 
SANTA EULALIA RESORT

COSTA DO ALGARVE - ALBUFEIRA

SÃO RAFAEL SUITES

WIFI P
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Situado a 200m do Estádio de Albufeira, oferece SPA com 
tratamentos de bem-estar personalizados. Disponibiliza 

transporte gratuito para a parte antiga de Albufeira e para 
as praias. Dispõe de regime Tudo Incluído. 

REAL BELLAVISTA HOTEL & SPA

Encontra-se numa animada zona de compras, bares e 
restaurantes. Oferece apartamentos e quartos. Os clientes 
podem desfrutar de um banho numa das piscinas do hotel. 

Oferece serviço de Meia Pensão. 

LUNA MIRAMAR 
APARTAMENTOS

Equipado com 6 piscinas ao ar livre e um campo de golfe de 
9 buracos, este resort está situado a apenas 500 metros da 
Praia Maria Luísa. A propriedade conta com 2 restaurantes, 

SPA, campos de ténis e parque infantil. 

BALAIA GOLF VILLAGE

Este hotel fica a 11 min a pé da praia, ao lado dos campos de 
golfe dos Salgados. O hotel disponibiliza 3 piscinas 

exteriores, um spa e centro de bem-estar, bem como 
restaurantes e bares com vistas panorâmicas.

SALGADOS PALACE

Estão apenas a 2 min a pé da Praia dos Salgados através de 
um trilho exclusivo construído sobre as dunas. Este hotel de 

5 estrelas disponibiliza 9 piscinas exteriores e quartos 
modernos com vistas panorâmicas.

SALGADOS DUNAS SUITES

Atração para famílias, que encontram aqui tudo o que 
precisam para passar as melhores férias. No Verão pode 

desfrutar da piscina exterior. Oferece regime Tudo Incluído e 
Serviço de Baby-sitting.

CLUBE HUMBRIA

COSTA DO ALGARVE - ALBUFEIRA
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O Vidamar Algarve, de 5 estrelas, situa-se à beira-mar  no 
Salgados Resort e possui quartos contemporâneos e um 

centro de fitness gratuito. Dispõe de estacionamento 
gratuito, e localiza-se a 15 minutos de carro de Albufeira.

VIDAMAR ALGARVE RESORT

Os modernos quartos têm uma varanda e exibem vistas da 
zona ou do mar. O hotel alberga três restaurantes, bares, e 

providencia serviços de tudo incluído. Tem ainda várias 
piscinas e centro de SPA.

Apenas em regime Tudo Incluído, oferece 10 piscinas 
exteriores, jardins e clube infantil. A cerca de 900m da praia 

e a 500m dos campos de golfe, oferece suites e quartos 
modernos, de requinte superior. 

SALGADOS PALM VILLAGE

A menos de 100m da praia, dispõe de comodidades de SPA, 
como massagens, sauna e banho turco. Oferece 4 piscinas 
exteriores, hidromassagem, ginásio e  transporte gratuito 

para 7 campos de golfe nas imediações.

Local é ideal para passar umas férias de prazer, nas quais 
pode combinar uma estadia agradável com a prática do 

golfe. Dispõe de apartamentos e quartos. Um banho numa 
das piscinas disponíveis atenuará o cansaço.

SALGADOS VILA DAS LAGOAS

Situado perto da praia, é o lugar ideal para passar uns dias 
desfrutando da oferta recreativa da localidade. Dispõe de 

bar na piscina e acesso Wi-fi. Os quartos são requitados, de 
um nível de conforto excecional. 

SÃO RAFAEL ATLÂNTICO

GRANDE REAL 
SANTA EULALIA RESORT

COSTA DO ALGARVE - ALBUFEIRA

SÃO RAFAEL SUITES

WIFI P



Este hotel está apenas 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.

Em plena marina, oferece apartamentos auto-suficientes. 
Todos os quartos têm varanda com vistas panorâmicas para 

a marina ou sobre a praia, que se encontra a cerca de 500 
metros de distância.

Situado no centro, a poucos minutos a pé da marina e a 10 
minutos de carro de 5 campos de golfe. Os quartos estão 

decorados com muito bom gosto e possuem varandas 
mobiladas com vista para o mar.

Este alojamento fica a 8 minutos a pé da praia, dispõe de 
quartos climatizados com varanda. As suas comodidades 
incluem uma piscina exterior, restaurante, bar, aluguer de 

carros e bicicletas.

Localizado a poucos metros da Praia da Marina e da marina 
de Vilamoura, este hotel de 4 estrelas disponibiliza quartos 

com TV por satélite. Inclui piscina exterior, health club e 
campo de ténis.

Com uma vista panorâmica sobre o campo de golfe de 27 
buracos, este resort hotel em Vilamoura apresenta luxuosos 
quartos com uma varanda ou pátio privado. Também dispõe 

de piscinas interior e exterior.

COSTA DO ALGARVE - QUARTEIRA E VILAMOURA

HOTEL ATISMAR

VILA GALÉ AMPALIUS

PESTANA VILA SOL - GOLF & RESORT HOTEL

LUNA OLYMPUS VILAMOURA

CROWNE PLAZA 
VILAMOURA

HOTEL PRAIA SOL
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Quarteira WIFI Quarteira

Vilamoura Vilamoura

Vilamoura Vilamoura
Localizado apenas a 300 metros da Praia da Falésia, este 

resort luxuoso dispõe de piscina natural na praia e de 
restaurante flutuante. Os seus quartos têm varandas com 

vistas deslumbrantes sobre os arredores.

Convenientemente localizado a 2 minutos a pé da praia e a 
500 metros da marina de Vilamoura, o recentemente 

renovado Dom Pedro Vilamoura tem quartos elegantes com 
TV de ecrã plano e mini-bar.

COSTA DO ALGARVE - QUARTEIRA E VILAMOURA

DOM PEDRO VILAMOURA

Numa envolvente tranquila, entre pinhais e jardins, 
apresenta uma generosa piscina e um campo de ténis. Os 

apartamentos são espaçosos e contam com terraços 
privativos e máquinas de lavar loiça.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS PINHAL DA MARINA

Localizado a 2 km da praia. Hotel familiar, serviço de 
babysitting e piscina infantil. Garagem, acesso à internet nas 

áreas de wi-fi. Café da manhã é em estilo bu�et.

THE RESIDENCES AT 
VICTORIA ALGARVE

Localizado no coração de Vilamoura e a 200 metros da praia, 
o Aparthotel Dom Pedro Portobelo disponibiliza 

apartamentos modernos com varandas privadas, um 
restaurante italiano e piscina exterior.

APARTHOTEL DOM PEDRO PORTOBELO
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Este alojamento fica a 3 minutos a pé da praia. Os quartos 
são climatizados e com TV por satélite. Terá a oportunidade 
de relaxar na piscina exterior, rodeada por espreguiçadeiras 

ou na banheira de hidromassagem. 

DOM PEDRO MARINA

Vilamoura Vilamoura

Vilamoura Vilamoura WIFI

THE LAKE RESORT

Vilamoura Vilamoura



Este hotel está apenas 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.

Em plena marina, oferece apartamentos auto-suficientes. 
Todos os quartos têm varanda com vistas panorâmicas para 

a marina ou sobre a praia, que se encontra a cerca de 500 
metros de distância.

Situado no centro, a poucos minutos a pé da marina e a 10 
minutos de carro de 5 campos de golfe. Os quartos estão 

decorados com muito bom gosto e possuem varandas 
mobiladas com vista para o mar.

Este alojamento fica a 8 minutos a pé da praia, dispõe de 
quartos climatizados com varanda. As suas comodidades 
incluem uma piscina exterior, restaurante, bar, aluguer de 

carros e bicicletas.

Localizado a poucos metros da Praia da Marina e da marina 
de Vilamoura, este hotel de 4 estrelas disponibiliza quartos 

com TV por satélite. Inclui piscina exterior, health club e 
campo de ténis.

Com uma vista panorâmica sobre o campo de golfe de 27 
buracos, este resort hotel em Vilamoura apresenta luxuosos 
quartos com uma varanda ou pátio privado. Também dispõe 

de piscinas interior e exterior.

COSTA DO ALGARVE - QUARTEIRA E VILAMOURA

HOTEL ATISMAR

VILA GALÉ AMPALIUS

PESTANA VILA SOL - GOLF & RESORT HOTEL

LUNA OLYMPUS VILAMOURA

CROWNE PLAZA 
VILAMOURA

HOTEL PRAIA SOL
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Vilamoura Vilamoura
Localizado apenas a 300 metros da Praia da Falésia, este 

resort luxuoso dispõe de piscina natural na praia e de 
restaurante flutuante. Os seus quartos têm varandas com 

vistas deslumbrantes sobre os arredores.

Convenientemente localizado a 2 minutos a pé da praia e a 
500 metros da marina de Vilamoura, o recentemente 

renovado Dom Pedro Vilamoura tem quartos elegantes com 
TV de ecrã plano e mini-bar.

COSTA DO ALGARVE - QUARTEIRA E VILAMOURA

DOM PEDRO VILAMOURA

Numa envolvente tranquila, entre pinhais e jardins, 
apresenta uma generosa piscina e um campo de ténis. Os 

apartamentos são espaçosos e contam com terraços 
privativos e máquinas de lavar loiça.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS PINHAL DA MARINA

Localizado a 2 km da praia. Hotel familiar, serviço de 
babysitting e piscina infantil. Garagem, acesso à internet nas 

áreas de wi-fi. Café da manhã é em estilo bu�et.

THE RESIDENCES AT 
VICTORIA ALGARVE

Localizado no coração de Vilamoura e a 200 metros da praia, 
o Aparthotel Dom Pedro Portobelo disponibiliza 

apartamentos modernos com varandas privadas, um 
restaurante italiano e piscina exterior.

APARTHOTEL DOM PEDRO PORTOBELO
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Este alojamento fica a 3 minutos a pé da praia. Os quartos 
são climatizados e com TV por satélite. Terá a oportunidade 
de relaxar na piscina exterior, rodeada por espreguiçadeiras 

ou na banheira de hidromassagem. 

DOM PEDRO MARINA

Vilamoura Vilamoura

Vilamoura Vilamoura WIFI

THE LAKE RESORT

Vilamoura Vilamoura


