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Praia Da Falésia P.O. Box 2159. ALBUFEIRA
Alfamar

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 banho, secador 
de cabelo, ar condicionado, telefone, Tv. satélite, cofre 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 desportos pagos). Campos de golf a 3 km do hotel.

-7x6 de 1/1-7/6, 25/8-31/10. Oferta acumulável com Early Booking. 
-7x6  de 8/6-31/7 não acumulável.
-15% dto. estadias de 21 ou mais noites, para estadias de 1/1-31/3. Acumulável com Early booking.
-15% dto. reservas efectuadas até 31/3, para estadias de 1/4-31/7 e reservas efectuadas até 31/5, 

para estadias de 25/8-31/10.

� Capacidade máx.: duplo vista terra/mar: 2 adt + 1 cama extra para criança até 12 anos + 1 berço 
para bebé até 2 anos.

� Junior Suite e Suite consultar tarifas.
� Estadia min: 7 noites de 20-27/3 e 4 noites de 1-31/8.
� Consultar preço de 3ª pax (adulto e criança).

1-2/1, 1/4-31/5 e 1-31/10 28,75 42,50 56,25 37,50 51,25 65,00 15,00
3/1-17/3 e 28-31/3 17,50 31,25 45,00 23,75 37,50 51,25 15,00
18-27/3, 1/6-15/7 e 1-30/9 47,50 61,25 75,00 60,00 73,75 87,50 41,25
16/7-31/8 - 86,25 105,00 - 98,75 117,50 67,50

PREÇOS PAX/NOITE  PROMO TWIN V.TERRA TWIN VISTA MAR 
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Praia Da Falesia. ALBUFEIRA
Algarve Gardens

Localizado numa vasta área de jardins rodeados de pinheiros e próximo dos areais da extensa Praia 
da Falésia, a 13 Km de Albufeira e a 35km do Aeroporto de Faro. É composto por: 57 Bungalows tipo 
V1 com 57m2 (1 quarto, sala de estar, kitchenette, casa de banho), 35 Bungalows tipo V2 com 70m2 
(2 quartos, sala de estar, kitchenette, 2 casas de banho) e 78 Estúdios com 24m2. Todas as tipologias 
dispõem de telefone, Tv. satélite, aquecimento, cofre de aluguer e varanda ou terraço. Todos os clientes 
poderäo usufruir de todas as facilidades do H.Alfamar Beach & Sport Resort, nomeadamente: piscina 
exterior, interior, jacuzzi e sauna (grátis), assim como restaurante, bar, serviço de babysitting (a pedido 
e pago), 3 campos relvados de futebol e centro desportivo (pago).

-15% dto. reservas com 21 ou mais noites para estadias de 1/1-31/3 (acumulável com Early Booking,
-7x6 estadias de 1/1-31/3; de 1/4-31/5 e 25/8-31/10 (acumulável com Early Booking).
-15% dto. rvas efetuadas até 31/3, estadias de 1/4-31/7 e reservas efetuadas até 31/5 estadias de 25/8-31/10.

� Spto. APA 7,50 €, MP 20 € e PC 33,75 €, excepto 1-31/8 APA 8,75 €, MP 23,75 € e PC 41,25 €. 
Crianças 0-6 anos grátis; de 7-12 anos 50% dto. no mesmo régime dos pais.

� Capacidade máx. STD 2 adultos. Vila 1 quato 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças, Vila 2 quarto:
5 adultos ou 4 adultos + 2 crianças.

� Estadia mínima: 20-27/3 7 noites, 1-31/8 4 noites.

1-2/1, 1/4-31/5 e 1-31/10 26,25 27,50 45,00 65,00
3/1-17/3 e 28-31/3 18,75 20,00 27,50 42,50
18-27/3 e 1-30/6 42,50 43,75 58,75 81,25
1-31/7 e 1-30/9 48,75 50,00 92,50 115,00
1-31/8 61,25 62,50 152,50 195,00

PREÇOS APTO/NOITE
2V 1V DTS DTS

PROMO 1 QUARTO
3 PAX

2 QUARTOS
5 PAXSTANDARD

OfertasCrianças 
grátis

Hotel Apartamento Forte do Vale, em Albufeira,  perto de Praia da 
Oura e Praça de Toiros de Albufeira. Sinta-se em casa em um de 
nossos quartos com ar-condicionado, cozinha com frigorifi co, micro-
ondas, varandas. Wifi  pago. Conta ainda com piscina externa, piscina 
interior, restaurante e bar/lounge.

R. De Dunfermline, Apart.632. ALBUFEIRA
Forte do Vale

- 15% dto. 
reservas efectuadas 
até 29/2, pre-pago 
do 50% até 15/3.
- 10% dto.  
reservas efectuadas 
entre 1- 31/3, 
pre-pago do 50% 
até 15/04.

Situado entre Albufeira e Vilamoura, a 300 mts da praia da Falésia. O Resort dispõe de 439 quartos distribuídos numa área de 17 hectares 
amplamente ajardinada. Todos os quartos dispõem de terraço, wc completo, telefone, TV satélite, mini-frigorifi co, secador, ar condicionado 
e cofre (pago). Quartos básicos renovados em 2014 e standards em 2015. 

 et, sendo que 2 têm abertura sazonal, 2 bares, piscina interior, ginásio, sauna, jacuzzi,banho 
turco, 2 piscinas exteriores para adultos e 2 para crianças, discoteca (apenas verão e consumos c/pago extra), programa de animação diários 
para adultos e crianças, club para crianças, chapéus de sol e espreguiçadeiras disponíveis na piscina e na praia (concessão exclusiva para 
clientes do Resort, mediante disponibilidade). Autocarro grátis para o centro de Albufeira 6 vezes semana e 4 vezes dia. 

� Crianças 0-2 anos grátis.  � Possível pedir berço com pago directo.
� Crianças 3-5 anos 80% dto.  6-11 anos 70% dto.  3ª pax adulto 20% dto.
� Capacidades máximas: 

Basic Twin, Standard Twin e Superior Twin: 2 adultos + 1 criança até 11 anos.
Basic Large, Standard Large e Superior Large: 3 adultos ou 2 adultos + 
2 crianças até 11 anos.

� :sotrauq sod oã çazilacoL
- Quartos Basic no edifi cio anexo ao hotel, a 1 km da praia.
- Quartos Standard no Edifi cio Aquamarina.
- Quartos Superiores recentemente renovados, situado no Edifi cio Adriana

Adriana Beach Club Rocha Baixinha. ALBUFEIRA

PREÇOS PESSOA E NOITE BASIC BASIC STANDARD STANDARD SUPERIOR SUPERIOR
EGRAL NIWT EGRAL NIWT EGRAL NIWT

18-23/3 e 27/3-30/4 68,75 70,00 72,50 75,00 76,25 78,75
24-26/3 83,75 85,00 87,50 90,00 91,25 93,75
1-31/5 70,00 71,25 77,50 80,00 87,50 90,00
1-30/6 e 15-30/9 85,00 86,25 105,00 98,75 105,00 107,50
1-13/7 e 26/8-14/9 110,00 111,25 117,50 120,00 122,50 126,25
14/7-25/8 116,25 117,50 128,75 131,25 133,75 137,50
1-31/10 68,75 70,00 72,50 75,00 76,25 78,75
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Situado a 300 metros da Praia da Galé e a 6 km de Albufeira. Dispõe 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 Internet Wi-Fi gratuito nos quartos e nas 
zonas comuns.

� Máximo 1 cama extra ou berço por quarto.
� Preços não  válidos em Congressos, Feiras e Eventos Especiais.
� Quarto Vista mar consultar.

Praia da Galé lote 7 - Apt.108. ALBUFEIRA
Vila Galé Atlântico

TUDO
incluído

Crianças 
grátis

1/1-31/3 33,50 55,50 73,50 86,50  23,50
1/4-31/5 e 2-31/10 38,50 60,50 78,50 91,50 26,75
1-30/6 52,75 74,75 92,75 105,75  37,00
1-15/7 e 28/8-1/10 60,00 82,00 100,00 113,00 42,00 
16/7-27/8 77,00 99,00 116,75 130,00 53,75

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
APA MP PC TI S.Ind

1/1-31/3 GRÁTIS 23,50 45,50 63,50 76,50
1/4-31/5 e 2-31/10 GRÁTIS 26,75 48,75 66,75 79,75 
1-30/6 GRÁTIS 37,00 59,00 77,00 90,00 
1-15/7 e 28/8-1/10 GRÁTIS 42,00 64,00 82,00 95,00
16/7-27/8 GRÁTIS 53,75 75,75 93,75 106,75

CAMA 1ª CRIANÇA 3ª PAX 
EXTRA 0-12 ANOS  APA MP PC TI

23,50
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42,00
53,75

APA
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1ª C
0-12

Localizado no centro de Albufeira, e a poucos km da Praia dos Pesca-
dores. Conta com 310 quartos todos eles contam com varanda, AC, 
telefone, TV satélite, rádio, minibar, cofre, secador de cabelo e room 
service 24 horas. Poderá ainda usufruir de piscina exterior (adultos e 
crianças), sala de jogos, parque infantil, jardim, lavandaria, estaciona-
mento e clube de saúde (piscina interior aquecida, jacuzzi, sauna, ban-
ho 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.

� Máximo 1 cama extra ou berço por quarto.
� Preços não  válidos em Congressos, Feiras e Eventos Especiais.
� Quarto Vista mar consultar.

Rua do Municipio It. 26 apt. 2155. ALBUFEIRA
Vila Galé Cerro Alagoa

TUDO
incluído

Crianças 
grátis

1/1-31/3 36,00 58,00 76,00 89,00  25,25 
1/4-31/5 e 2-31/10 40,75 62,75 80,75 93,75  28,50 
1-30/6 60,00 82,00 100,00 113,00  42,00 
1-15/7 e 28/8-1/10 67,25 89,25 107,25 120,25  47,00 
16/7-27/8 86,50 108,50 126,50 139,50  60,50

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
APA MP PC TI S.Ind

1/1-31/3 GRÁTIS 25,25 47,25 65,25 78,25
1/4-31/5 e 2-31/10 GRÁTIS 28,50 50,50 68,50 81,50 
1-30/6 GRÁTIS 42,00 64,00 82,00 95,00 
1-15/7 e 28/8-1/10 GRÁTIS 47,00 69,00 87,00 100,00
16/7-27/8 GRÁTIS 60,50 82,50 100,50 113,50

CAMA 1ª CRIANÇA 3ª PAX 
EXTRA 0-12 ANOS  APA MP PC TI

25,25
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- 20% dto. reservas realizadas 120 dias antes em APA e TI.
- 15% dto. reservas realizadas 90 días antes em APA e TI.
- 10% dto. reservas realizadas 45 días antes em APA e TI.

Situado 3 kms da Praia da Oura, junto à parte nova de Albufeira. Com 
195 quartos e suites, com ar condicionado, Tv. satélite, rádio, telefone 
e minibar (só nos quartos executivos). O restaurante alia a tradição e 
a qualidade da cozinha portuguesa e o melhor da gastronomia inter-
nacional. O bar conjuga o conforto com a animação variada. O hotel 
possui “ Health Club”, sala de fi tness e Aeróbica, Jacuzzi,Sauna, banho 
turco, Salas de Massagens, Squash, Piscina Interior e Exterior aque-
cidas. Animação com Programa Interactivo e Entretenimento diário, 
bem como um Mini-Clube.
� Crianças até 3 anos grátis, 4-12 anos 1ª grátis e 2ª 50% dto. 

3ª pax consultar.  � 25-27/3 minimo 2 noites.
� Capacidades maximas: Classic 2 adultos + 1 criança, Premium 3 

adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
� Quartos Premium incluem: garagem, VIP Serviçe na chegada, Gi-

násio, Sauna e Banho turco.

Avenida do Estadio. ALBUFEIRA
Real Bellavista

1/1-31/3 20,50 44,25  45,00 25,50 49,25 51,25
1/4-31/5 e 
1-31/10 31,25 55,00 53,00 37,50 61,25 59,25
1-30/6 e 
14-30/9 46,25 70,00 75,00 59,25 83,00 90,50
1-31/7 e 
1-13/9 50,00 73,75 93,75 65,50 89,25 109,25
1-31/8 63,00 86,75 106,25 78,00 101,75 125,00

PAX/NOITE DUPLO CLASSIC DUPLO PREMIUM
APA MP TI APA MP TI
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Apenas a 500 metros das famosas Praias da Oura e Santa Eulália, o 
Santa Eulália Hotel & Spa apresenta quartos com ar condicionado e 
piscinas interior e exterior. O Santa Eulália Hotel & Spa organiza entre-
tenimento nocturno, incluindo música ao vivo e karaoke. No restau-

 et e pedir 
o pequeno-almoço, o almoço e o jantar. O acesso Wi-Fi é gratuito por 
toda a propriedade. Todos os quartos do Santa Eulália têm varandas 
privadas e uma televisão LCD por satélite e incluem uma casa de ban-
ho privativa com secador de cabelo e produtos de higiene pessoal, 
bem como um telefone, cofre e comodidades para preparar chá / café.

Estrada de Santa Eulália. ALBUFEIRA
Santa Eulália

Dispõe de 322 quartos e 40 suites com ar condicionado central, TV sa-
télite, telefone com linha directa, casa de banho com secador de cabelo, 

 ee-shop (ementas para ve-
getarianos e criancas: a pedido), piano-bar, 2 piscinas ao ar livre (1 para 
crianças), 8 courts de tenis, campo de squash e 2 campos de futebol 
relvados, sala de jogos, serviço de lavandaria, cabeleireiro, baby-sitting, 
berços, cadeiras de bébé (no restaurante), parque de estacionamento, 
room service e recepção 24h e transporte gratuíto para a praia da Oura 
e centro de Albufeira, disponível de 3ª-Sábado. Algumas facilidades 
para clientes em cadeira de rodas. Nas imediações: campos de golfe, 
passeios a cavalo, desportos náuticos  

Rua Alexandre O’Neill. ALBUFEIRA
Montechoro

- 15% dto. reservas realizadas até 31/1 e 50% pagamento 15/2.
- 10% dto. reservas realizadas até 31/3 e 50% pagamento 15/4.

Após renovação e redecoração afi rma-se como uma moderna Unida-
de Hoteleira que proporciona aos seus clientes todo o conforto e um 
serviço de 4****. Dispõe de 188 unidades de alojamento com diferen-
tes categorias: apartamentos T0, T1, Suites e Suites Júnior e ainda um 
Resort com apartamentos e vilas de tipologia T1, T2, e V2. Todas as 
unidades possuem casa de banho completa equipada com secador 
de cabelo e amenities, ar condicionado, telefone, TV LCD LED por 
satélite com 20 canais, acesso à internet, cofre, facilidades para chá e 
café, mini bar e varanda. Os apartamentos T0, T1 e Resort possuem 
ainda uma kitchenette completamente equipada. O Hotel também 
possui duas suites adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida.

� Cama extra adulto 25% dto.  Crianças 3-12 anos 50% dto.
� Capacidades maximas: Junior Suite  2 adultos + 1 criança,

Suite 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças

Est. Santa Sulália - Areias São João. ALBUFEIRA
Albufeira Sol Suite

1/4-31/5 e 1-31/10 51,25 56,25 57,50
1-30/6 e 16-30/9 83,75 88,75 90,00
1-17/7 e 30/8-15/9 102,50 108,00 109,25
18/7-29/8 115,50 120,50 121,75

PREÇOS PAX/NOITE J.SUITE J.SUITE V.PISCINA SUITE
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O Hotel está situado em plena Praia da Galé, a 5 minutos de Albu-
feira. Privacidade, intimidade, requinte e serviço personalizado ca-
racterizam esta unidade enquadrada num novo conceito “Ambience 
& Wellness” ideal para casais que procuram o sossego e uma estadia 
relaxante. O novo SPA Satsanga (com um mega jacuzzi, sauna, banho 
turco, fi tness room, aulas de Yoga e diversos tratamentos e massagens 
de 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 casais. Parque de estacionamento. Acesso á In-
ternet Wi-Fi gratuito nos quartos e nas zonas comuns. 

� Hotel apenas para adultos.
� Não é possível camas extras ou berços.
� Preços não  válidos em Congressos, Feiras e Eventos Especiais.

Praia da Galé. ALBUFEIRA
Vila Galé Praia

Só
ADULTOS

26/1-31/5 e 
2-31/10 52,75 74,75  37,00 63,50 85,50  44,25
1/6-15/7 e 
28/8-1/10 77,00 99,00  53,75 92,25 114,25  64,50
16/7-27/8 105,75 127,75  74,00 127,00 149,00  88,75

PAX/NOITE DUPLO VISTA PISCINA
APA MP S.Ind APA MP S.Ind
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Situado sobre a praia da Falésia, com acesso directo ao mar, na encan-
tadora vila de Olhos de Água, perto de Albufeira, é a primeira unidade 
do grupo Porto Bay no Algarve. O hotel dispõe de 310 quartos entre 
eles comunicantes e não fumadores, equipados com ar condicionado, 
varanda, cofre, mini-bar, facilidades de chá e café, Tv./LCD via satélite, 
telefone, secador, casa de banho. O hotel também oferece piscina ex-
terior de água doce (adulto/criança), piscina interior, restaurante show-
cooking, sala de jogos, spa e health-club, terraço-solarium, parque in-
fantil, 2 campos de ténis, entretenimento todas as noites e música ao 
vivo na maioria das noites, parque de estacionamento. 

� Criança 2-12 anos 50% dto.    � 3ª pax adulto consultar.
� Capacidades máximas: Standard 2 adultos. 
� Outros quartos consultar.

Quinta do Milharó - Olhos d´Ägua. ALBUFEIRA
Porto Bay Falesia

Crianças 
grátis

21-28/3 46,25 63,75 81,25 56,25 73,75 91,25
11-29/2 28,00 45,50 63,00 38,00 55,50 73,00
1-20/3 e 
29-31/3 33,00 50,50 68,00 43,00 60,50 78,00
1-30/4 e 
1-31/10 41,75 66,25 85,00 54,25 78,75 97,50
1-31/5 51,75 76,25 95,00 64,25 88,75 107,50
1/6-19/7 e 
20/8-30/9 78,75 103,00 121,75 91,25 115,50 134,25
20/7-19/8 88,75 113,00 131,75 101,25 125,50 144,25

PAX/NOITE DUPLO VISTA MONTANHA DUPLO VISTA MAR LATERAL
APA MP PC APA MP PC
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Localizado a alguns minutos de Praia dos Arrifes e Praia de São Rafael. 
Este hotel 4 estrelas fi ca perto de Marina de Albufeira e da Praia da 
Coelha. Sinta-se em casa num de nossos 58 quartos com ar-condicio-
nado, varandas, casa de banho com chuveiro/banheira e secadores 
de cabelo. Conta ainda com restaurante, espreguiçadeiras na piscina, 
piscina interior e exterior, sala de reuniões e recepção aberta 24 horas.

São Rafael. ALBUFEIRA
Maritur

Situado a 1,2 km da praia da Oura, a 100 m dos restaurantes e bares a 
2 km do centro de Albufeira. Dispõe de 143 aptos, distribuidos por 50 
T0, 75 T1 e 18 T2, todos equipados com banho com secador, cozinha 
(frigorífi co, microondas, maq. café, maq. lavar louça, torradeira, fogão 
e forno), sala de estar, varanda, ar condicionado, Tv. satélite, cofre (a 
pedido). Poderá usufruir de restaurante, bar, barbecue, mini-mercado, 
piscina interior com jacuzzi e exterior, esplanada, sala de jogos, Health 
Club (sauna, banho turco, massagens) e parking. Transporte diário 
gratis 4x dia para Praia da Oura. Limpeza:7 por semana; Mudança 
toalhas:3 por semana; Mudança roupa da cama:2  por semana.

Rua Mouzinho de Albuquerque S/N. ALBUFEIRA
Vila Petra

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 restauran-
tes. Os estúdios e apartamentos incluem ar condicionado, kitchenette 
e micro-ondas, banho e uma área de estar com uma televisão por sa-
télite. Para além das piscinas e do campo de ténis, disponibiliza uma 
sala de massagens e um balcão de golfe, sauna e ginásio. Os hóspedes 
também têm ao seu dispor algumas comodidades do Clube Praia da 
Oura e do Oura View Beach Club, situados nas proximidades. Restau-
rante à carta e um bar moderno. 

Estrada de Sta.Eulalia. ALBUFEIRA
Oura Praia

Conta com 131 quartos distribuídos por 80 duplos vista mar, 29 vista 
montanha, 10 sénior suites (2 quartos) e 2 júnior suites. Todos equi-
pados com mini-bar, telefone, banho, cofre, ar condicionado, Tv. LCD 
satélite e secador. Dispõe de piscina exterior com jacuzzi e piscina para 
crianças, piscina interior aquecida, jacuzzi, sauna, restaurantes tipo bu-
 et e “À la Carte”, snack-bar na piscina, piano bar, 3 salas de conferências, 

transporte gratuito para o centro de Albufeira e Praia da Galé, parque 
automóvel, médico, baby-sitter, lavandaria e acesso Wi-Fi gratuito nas 
áreas públicas. A pedido: golfe, ténis, desportos aquáticos e excursões. 
� Máximo 1 cama extra por quarto.
� Criança 3-12 anos 1/1-30/4 e 16-31/10 grátis, resto consultar.
� 3ª pax adulto consultar.   � Outros quartos consultar.

Sesmarias. ALBUFEIRA
Baía Grande

Crianças 
grátis

1/1-22/3 23,75 44,50 61,25 25,00 45,75 62,50
23/3-30/4 e 
16-31/10 35,50 56,50 73,00 38,75 59,50 76,25
1-31/5 e 
1-15/10 37,50 58,25 75,00 41,25 62,00 78,75
1-30/6 e 
18-30/9 43,00 64,00 80,50 48,75 69,50 86,25
1-16/7 e 
28/8-17/9 51,75 72,75 89,25 57,50 78,25 95,00
17/7-27/8 72,50 93,25 110,00 81,25 102,00 118,75

PAX/NOITE TWIN SEM BALÇÃO TWIN VISTA PISCINA
APA MP PC APA MP PC

43,0

51,
72,

37,

35,

23,

T
APA

48,7

57, 5
81,2

41,2

38,7

25,0

TW
APA

Ofertas em APA e não acumulavéis:
- 7x6, 14x11 e 21x16 de 3/1-28/2.
- 10% dto. reservas realizadas até 31/3, para estadias de 23/3-31/10.

Pago 50% até 15/4.

Ofertas
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O Hotel Sensimar Falesia Atlantic 4* é um resort de férias na primei-
ra linha de mar, em Albufeira. Hotel só para adultos. Conta com 349 
quartos rodeados de extensos jardins, com ar condicionado, duche, 
tv via satélite e telefone. Dispõe de 3 restaurantes, 3 bares, 2 piscinas, 
sauna e ginásio, ligação WiFi. Situado a 15 minutos a pé da praia de 
Falésia, a 10 minutos de Albufeira e a 45 minutos do aeroporto inter-
nacional de Faro. 

� Hotel apenas para adultos.
� Não é possível camas extras ou berços.

Quinta do Milharó - Olhos d´Água. ALBUFEIRA
Sensimar Falesia Atlantic

Só
ADULTOS

23/2-31/5 48,75 64,25 93,75 31,50
1/6-17/7 61,75 77,25 106,75  40,50
18/7-28/8 109,25 124,75 154,50  73,00
29/8-30/9 75,75 91,25 121,00  49,50
1/10-5/11 48,75 64,25 93,75 31,50

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 IT PM APA S.Ind

Perto da Praia da Falésia e bem no centro do Algarve, o Falésia Hotel 
tem ao dispor jardins e espaços amplos onde poderá desfrutar do 
sol, do silêncio e do ar puro do pinhal. Dispõe de internet wireless 
grátis nas áreas públicas e quartos. Entre as palmeiras junto à piscina 
exterior encontra o Palm bar, o Local ideal para momentos de descon-
tracção e deixar–se tentar pela carta de cocktails, sumos naturais e 
gelados, ou simplesmente para “sentir o tempo a passar”. O SPA conta 
com uma atmosfera única, luz ambiente, melodias calmas e relaxan-
tes, fragrâncias delicadas, rituais exclusivos que estimulam todos os 
seus sentidos e emoções. 

� Hotel exclusivo para adultos, desde 16 anos.
� Fechado até 10/3.
� Cama supletória só possível em Júnior Suite, 30% dto. sobre APA, 

Spto. Mp 15€.

Pinhal do Concelho - Praia da Falésia apt.785. ALBUFEIRA
Falesia

Só
ADULTOS

5-22/3 e 1-20/11 28,75 43,75 16,25 35,00 50,00
23/3-30/4 38,75 53,75 15,00 45,00 60,00
1-29/5 e 3-31/10 40,00 55,00 23,75 52,50 68,75
30/5-3/7 e 29/8-2/10 53,75 68,75  31,25 66,25 81,25
4-24/7 66,25 81,25 38,75 78,75 93,75
25/7-28/8 80,00 95,00  47,50 92,50 107,50

PREÇOS PAX/NOITE DUPLO JUNIOR SUITE
APA MP S.Ind APA MP

78
92

66
52
45
35

JU
AP

66,2
80, 0

53, 7
40, 0
38,7
28, 7
APA

Cuidadosamente pensado para tornar as suas férias numa experiência 
inesquecível, aqui pode desfrutar de um variado leque de actividades 
desportivas ou descobrir as condições perfeitas para simplesmente 
descontrair. A pensar também nas crinças, o Eden Resort é o local 
ideal para a família. Com um estilo tradicional, terraços amplos e 
situado entre enormes espaços verdes, com vista sobre os luxuosos 
e paisagísticos jardins e piscinas, as casas e apartamentos do Eden 
Resort foram criados para aproveitar ao máximo a magnífi ca luz do 
Algarve e para oferecer sossego, tranquilidade e segurança, com des-
taque para uma descontraída vida ao ar livre.

Lot. da Quinta da Bolota LT2 -Vale Santa Mª. ALBUFEIRA
Eden Resort

Situado em Olhos de Água 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, secador de cabelo, 
cofre (pago) e alguns com varanda (mobilada). Tem à sua disposição 
recepçao 24h, restaurante com show cooking, 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.

Estrada de Albufeira - Olhos d’ Água. ALBUFEIRA
Clube Humbria

A 500 m. da praia de Santa Eulália e 4 kms do centro  de Albufeira. Dis-
põe de 76 aptos. T1 (sala com 2 sofá cama) espaçosos, com varandas 
vista mar, banho com secador, cozinha (microondas, placa eléctrica, 
chaleira, torradeira e frigorífi co), ar condicionado, Tv. satélite e cofre 
(pago), ferro e tábua de engomar (solicitar na recepção). Health Club 
(sauna, banho turco, sala de massagem e ginásio (pago), piscina ex-
terior para adultos e crianças, piscina interior aquecida, restaurante 
(aberto de Abril a Outubro), Bar “Aqua Azul” com programas de en-
tretenimento e espectáculos de música ao vivo (de Abril a Outubro), 
parque infantil, sala de jogos, internet (pago), cabeleireiro e minimer-
cado, estacionamento público gratuito.

Santa Eulália - Areias São João. ALBUFEIRA
Balaia Plaza

A dois passos do centro de Albufeira, numa zona calma, com magnifi -
ca vista sobre o Oceano Atlantico. É composto por 85 destacando-se 
os quartos executivos com terraço e vista para o mar e marina, alguns 
quartos contam com jacuzi, decoradas com requinte e bom gosto. 
Todos os quartos estão equipados com ar condicionado, mini-bar, 
telefone, rádio, Tv. cabo, cofre e varanda. Complementa-se com pisci-
na exterior aquecida, no Inverno com solário, sauna, massagens, bar, 
restaurante, sala de leitura e sala de reuniões com capacidade para 
40 pessoas. Actividades Outdoor como campos de golf, passeios de 
barco, tours.

Rua Samora Barros Nº20. ALBUFEIRA
Belver Boa Vista

TUDO
incluído
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Os apartamentos da Orada estão dristríbuidos por 8 edifícios, situa-
dos a 100 metros da Marina. Os seus 220 apartamentos de tipologias 
T0, T1, T2 e T3 estão equipados com ar-condicionado, Tv. satélite, te-
lefone, cofre individual, cozinha equipada e lugar de estacionamento 
privativo. Os moradores têm ainda ao seu dispor serviço de recepção, 
bar de apoio, balneários, segurança 24 horas, piscina exterior e inte-
rior, e estacionamento subterrâneo para 317 viaturas.

� Capacidade máxima: T0: 2 pax, T1: 3 pax, T2: 5 pax, T3: 7 pax.
� As tarifas incluem limpeza diaria (excepto cozinha) e mudança de 

roupa 2 vezes/semana.

Sitio da Orada. Apto. 2422. ALBUFEIRA
Da Orada 

3/1-29/2 35,00 45,00 65,00 75,00
1-24/3 e 27/3-30/4 45,00 55,00 75,00 85,00
25-26/3 80,00 90,00 100,00 120,00
1-31/5 e 1-31/10 55,00 65,00 80,00 90,00
1-20/6 e 16-30/9 75,00 85,00 100,00 120,00
21/6-15/7 e 26/8-15/9 100,00 125,00 145,00 165,00
16/7-25/8 135,00 155,00 235,00 255,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
3T 2T 1T 0T

Situado em Albufeira em Areias de São João,a 300 mts. do centro co-
mercial, a 800 mts. da praia e a 500 mts. 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 utensílios de cozinha. Dispõe 
ainda de Clube de lazer Olympus, restaurante, bar e sala de reuniões. 
O ginásio (com novos equipamentos), o jacuzzi e a piscina coberta 
aquecida e exterior estão disponiveis gratuítamente para os hóspedes. 
Internet Wi-Fi gratuita na àrea da recepção.

� Capacidade máxima: T0: 2 adultos, T1: 4 adultos, T2: 6 adultos.
� Berços: 1ª Grátis e 2ª 10€ pago directo.
� Suplemento adultos APA 11,25€, MP 23,75€. 

Crianças até 5 anos grátis e 6-11 años 50% sobre refeições.
� Limpeza diaria excepto domingos e festivos, cambio toalhas e 

lençõis 2 vezes semana.
� De 1/7-31/8 mínimo 4 noites

Areias de São João ALBUFEIRA
Ondamar 

4/3-30/4 46,25 63,75 88,75
1-31/5 e 1/10-15/11 48,00 66,75 91,75
1-30/6 e 1-30/9 80,00 99,25 137,50
1-15/7 88,75 110,50 151,25
16/7-31/8 108,00 171,75 275,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
2T 1T 0T

Ofertas

- 10%. dto. toda la temporada para reservas realizadas até 30/4.
- 7x5, 5x4, 4x3 noites de 4/3-31/5 e 15/9-15/11.

Localizado na estrada de Ferreiras para Albufeira, com um fácil acesso 
ao centro da cidade. É composto por mais de 350 moradias e aptos., 
mobilados com requinte e equipados de modo a tornar a sua estadia 
ainda mais agradável. Todos os apartamentos dispõem de cozinhas 
(microondas, máquina de café, torradeira, fogão e frigorífi co), Tv. 
cabo, aquecimento e casa de banho. Ao dispôr do cliente temos 2 
restaurantes, 2 snack-bar, 4 piscinas, transporte gratuíto para albufeira 
2 vezes por dia (excepto aos fi ns de semana e feriados), minimercado, 
serviço de recepção (24h), WIFI nas zonas publicas mediante paga-
mento directo, parque de estacionamento gratuíto, mini golf, parque 
infantil, cofre nos apartamentos (extra).

Est. de Ferreiras - Alpouvar. ALBUFEIRA
Clube de Albufeira

É uma ilha de tranquilidade em Santa Eulália, junto a Albufeira e a 200 
metros da praia Pedra dos Bicos que tem uma extensão de 500 mts 
de areia. O acesso privilegiado à praia, as vistas sobre o oceano e os 
relvados juntos ás piscinas completam esta oferta única no coração 
do Algarve. Dispõe de aptos. T0, T1 e T2, todos eles equipados com 
Tv. satélite, frigorífi co, microondas, cozinha/kitchenette equipada, ar 
condicionado, casa de banho completa, cofre (pago). Tem ainda à sua 
disposição recepção (8h-24h), internet wireless, jardins, bar, snack-
bar (aberto sol de Abril a Outubro), parque, piscina para adultos e 
crianças com espreguiçadeiras e guarda-sóis.

Urb. Quinta Pedra dos Bicos LT.24- Santa Eulália. ALBUFEIRA
Quinta Pedra dos Bicos

A poucos metros da praia e de um profundo mar azul, o Hotel Apar-
tamento Auramar está situado num dos mais fascinantes pontos do 
Algarve, no esplêndido cenário da chamada Praia dos Aveiros, onde 
os espaços verdes proliferam. Dispõe de 287 quartos com ar condi-
cionado, aquecimento, telefone, TV satélite e mini-bar. Poderá ainda 

 et, Self Service 
Ocean View, Lobby Bar, sala de jogos, piscina exterior e interior aque-
cida, banho turco, Clube de Crianças (aberto de 1/5-30/9), court de 
ténis, mini-golf e programa de animação.

Praia dos Aveiros * Apt.851. ALBUFEIRA
Auramar

Os Apartamentos apresentam apartamentos com kitchenettes com-
pletamente equipadas e uma varanda privada com vista para Albu-
feira e o Oceano Atlântico. Há também uma piscina exterior rodeada 
por espreguiçadeiras. Dispõe de um bar de piscina com uma mesa 
de bilhar, televisão por satélite e jogos de vídeo. Os apartamentos cli-
matizados do Eirasol são amplos e luminosos, decorados com móveis 
de madeira e incluem uma área de estar com televisão por satélite. A 
animada vida nocturna de Albufeira e muitos dos seus restaurantes e 
bares estão a uma caminhada de 5 minutos do hotel, enquanto a Praia 
da Oura fi ca apenas a 1 km. Transportes públicos, apenas a 200 m.

Rua de Dunfermline, 9. ALBUFEIRA
Eirasol

Crianças 
grátis
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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 indi-
vidual. O hotel oferece restaurantes, piano-bar, snack-bar na piscina, café 
jardim, jardins e 2 magnífi cas piscinas (adultos e crianças). Actividades: 
ténis, natação, mini-golfe, sala de jogos, parque para crianças com depar-
tamento de animação, várias salas de reunião e exposições e serviço de 
internet sem fi os wireless lan.

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro - Areias S.Joao. ALBUFEIRA Belver Hotel da Aldeia

Em pleno centro de Albufeira, esta unidade dispõe de 88 quartos, 52 
deles com vista para o mar e para a bela praia de Albufeira. Todos 
os quartos dispõem de terraço, secador de cabelo, internet wireless, 
cofre, ar condicionado e TV satélite. Dispõe de Restaurante com es-
planada, onde poderá disfrutar de pratos regionais e internacionais, 
terraço panorâmico com piscina e espreguiçadeiras, mesa de snooker 
e outros jogos. Esta unidade têm ainda o “Spa del Mar - Wellness & 
Beauty” com tratamentos cosméticos, corporais, fi sioterapêuticos, 
exóticos e ginásio com algumas máquinas (serviços pagos).

Largo Jacinto D´Ayet. ALBUFEIRA
Rocamar Beach

Sem nada que o separe ao Oceano Atlântico, o Oura View Beach Club 
está numa posição privilegiada. O Oura View Beach Club também 
oferece uma vasta gama de instalações interiores e exteriores para 
atender toda a família, incluindo um centro de lazer bem equipado, 
uma lavandaria self-service, solário, piscina exterior e interior, sauna, 
restaurante e bares. 

R.Ramalho Ortigao. ALBUFEIRA
Oura View

Fica apenas a 500 m. da praia. A 5 km de Albufeira e Vilamoura e 
a 2 horas e meia (aproximadamente) de Lisboa e Sevilha. É consti-
tuído por 2 edifícios com total de 102 apartamentos T0 e T1. Os T0 
têm camas individuais na zona de estar, cozinha/kitchenette e casa 
de banho com duche e secador. Os T1 com quarto separado, sala de 
estar com sofá cama, kitchenette e casa de banho banheira/duche e 
secador. As cozinhas e kitchenettes estão equipadas com mini frigo-
rífi co, 2 placas elétricas, micro-ondas, torradeira e chaleira elétrica. 
Todos estão equipados com ar condicionado, linha de telefone direta, 
TV LCD por satélite e por cabo, cofre de aluguer, janelas com vidros 
duplos e varanda.

Rua da Igreja - Olhos D´Agua. ALBUFEIRA
Oceanus

Com uma localização excepcional no coração de Albufeira, na zona 
pedonal, o Hotel Califórnia está situado a 180 m da praia dos pesca-
dores, dispondo de estacionamento público a cerca de 100 m. Os 73 
quartos (Económico sem varanda; Standard com varanda; Superior 
com terraço, 2 espreguiçadeiras, chapeu, mesa e cadeiras), com vista 
sobre Albufeira, estão equipados com casa de banho completa, AC, 
telefone, rádio e Tv por cabo. Com um ambiente confortável e infor-
mal. Dispõe ainda de restaurante, bar com piano, snack-bar no terraço 
e piscina exterior no 6º andar onde poderá apreciar uma excepcional 
vista sobre a cidade.

Rua Candido dos Reis Nº12. ALBUFEIRA
Cheerfulway California
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Os apartamentos Janelas do Mar estão situados no topo de uma coli-
na com vista panorâmica, a 2,5Kms do centro de Albufeira e a 2,5Kms 
da praia da Oura. Apartamentos T0, T1 e T2 com kitchenette, com-
pletamente equipados para 2, 4 e 6 pessoas respectivamente. Têm tv, 
telefone, cofre, serviço de limpeza 5 vezes por semana e recepção 24 

 ee-shop, mini-
mercado, lavandaria, ginásio, sauna, 2 piscinas exteriores, 1 piscina 
interior, jacuzzi, parque infantil, campo multiusos (court de ténis, bas-
ketball e futebol), jogos electrónicos, ping-pong, snoocker, garagem, 
terraços e jardins.   

� Capacidade máxima T0 2 pax, T1 4 pax, T2 6 pax. 
� Supl. APA disponível de 1/4-15/10: 5,50€, crianças 2-14 años 2,5€.
� Estadia mínima 3 noites de 1/7-19/9.
� Deposito 50€/pax para jovem até 35 anos.

Rua Correeira lote 215.  ALBUFEIRA
Janelas do Mar  

Ofertas

- 10% dto. reservas efetuadas 45 dias antes, estacias de 1/5-31/10.
- 7 x 6 estadias de 4/1-24/3; de 28/3-30/6 e de 20/9-31/10.
Ofertas em SA e não acumuláveis.

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
2T 1T 0T

4/1-24/3 e 28/3-30/4 19,25 23,75 37,50
25-27/3 58,00 62,50 70,50
1-31/5 e 1-31/10 36,25 44,00 65,25
1-30/6 e 19-30/9 50,50 70,00 90,50
1-31/7 e 1-18/9 90,50 111,25 152,50
1-31/8 101,25 124,25 190,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE 

OfertasTUDO
incluído OfertasTUDTUDOO
nclu doincluído

- 15% dto. reservas realizadas 90 dias antes.
- 10% dto. reservas realizadas 45 dias antes.
Ofertas em SA

Composto por 2 edifi cios I & II, dispõe de 223 apartamentos, incluindo 170 T0, 
30 T1, 23 T2, situado na vila piscatória de Albufeira, 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 cadeiras, 
telefone, cofre privado e aquecimento individual. 
Poderá ainda usufruir de Bar, Pool-bar, Snack-bar, Restaurante “Panorama” e Res-
taurante Bar “Casa do Cerro”. Sala de jogos com snooker, supermercado, 3 piscinas 
(1 para crianças), 3 court de ténis, circuito de jogging, estacionamento gratuito e 
recepção 24 horas.

� Capacidade máxima T0 2 pax, T1 4 pax, T2 6 pax. 
� Estadia minima 2 noites de 25-27/3.
� Spto. APA 6,25€. Crianças 3-12 anos 50% dto.

Albufeira Jardim I&II  Cerro da Piedade.  ALBUFEIRA

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
2T 1T 0T

2/1-31/3 20,00 26,25 33,75
1/4-30/5 e 1-31/10 41,25 55,00 72,50
1-30/6 e 18-30/9 57,50 77,50 98,75
1-23/7 e 28/8-17/9 77,50 103,75 132,50
24/7-27/8 97,50 131,25 170,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE SA PREÇOS APARTAMENTO E NOITE

2/1-31/3 28,00 33,75 28,75
1/4-30/5 e 1-31/10 34,25 48,75 39,25
1-30/6 e 18-30/9 50,00 66,25 53,00
1-23/7 e 28/8-17/9 59,25 80,00 62,50
24/7-27/8 75,00 100,00 77,50

PREÇOS PAX NOITE TI
2T 1T 0T

OfertasTUDO
incluído

Localizado no centro do Algarve, entre Vilamoura e Albufeira, apenas 
a 500 metros da praia Maria Luísa e a 800 metros da famosa 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 receção 24 horas, 6 piscinas, piscinas para 
crianças, health club (de pago): com piscina aquecida, jacuzzi, banho 
turco, ginásio e gabinete de massagens. 4 campos de ténis (pago), par-
que infantil, campo de golfe de 9 buracos e os Restaurante A Varanda 
e Le Clube.
� Capacidade máxima T1: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos,

T2: 4 adultos + 1 criança ou 5 adultos.
� Berços 0-2 anos 5€/noite pago directo.
� Spto. APA 10€, MP: 22,50€. Crianças 3-10 anos 50% dto.
� Incluem limpeza 6 vezes semana, mudança lençois e toallas 2 

vezes semana. 
� Deposito 50€, excepto Carnaval e Pascoa T1 300€, T2 400€.

Sitio da Balaia Apt.917.  ALBUFEIRA
Balaia Golf Village 

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
.PUS 2T .PUS 1T 2T 1T

3/1-23/3 38,75 50,00 46,25 57,50
24-31/3 61,25 76,25 70,00 87,50
1/4-31/5 e 1-31/10 52,50 66,25 61,25 75,00
1-30/6 e 1-30/9 82,50 101,25 95,00 113,75
1/7-31/8 135,00 173,25 152,50 193,75

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
.PUS 2T .PUS 1T 2T 1T

Ofertas

- 15%. dto. em SA para reservas realizadas até 29/2 e para estadias 
de 1/4-30/6 e 12/9-31/10, pre-pago 50% até 17/3.

Complexo turístico - é chamado um Clube de Praia (Beach Club) por-
que fi ca situado virtualmente em cima da praia. A maioria dos aparta-
mentos têm lindas vistas para o mar, somente com a área de piscinas 
exteriores entre eles e a convidativa praia arenosa.

Forte São João - Apartado 2331. ALBUFEIRA
Mónica Isabel

Situado no coração da Herdade dos Salgados, a 6 kms de Albufeira, 
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 apar-
tamentos, 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, Restau-
rante, piscina exterior, coberta no Inverno, com Bar e Jacuzzi em épo-
ca alta, parque Infantil e serviço de mini-bus para Albufeira de pago.

� Capacidade máxima T0 3 pax, T1 4 pax. 
� Suplemento APA 6,50€, MP: 23,75€. Crianças 3-12 años 50% dto.
� Máximo 1 berço (pago directo).

Herdade dos Salgados - Vale Rabelho.  ALBUFEIRA
Bayside Salgados 

Ofertas

- 10% dto. estadias de 4 noites ou mais.
- 20% dto. reservas realizadas até 29/2, com pago 50% até 10/03, 

para estadias de 27/3-31/7 e de 1/9-31/10.
Ofertas em SA

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
1T 0T

23/3-31/5 e 18/9-31/10 28,00 34,25
1-30/6 56,25 68,75
1-22/7 85,00 106,25
23/7-27/8 110,00 137,50
28/8-17/9 60,00 72,50

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE 
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Empreendimento localizado numa zona residencial com acesso exclu-
sivo, composto por 74 apartamentos T0S, T1S E T2, muito sossegado, 
a cerca de 800 metros da famosa Praia da Oura. Os apartamentos têm 
varanda ou jardim privativo, na maioria construídos em volta de um 
belo jardim tropical, piscina de adultos e de crianças, acesso á inter-
net, bar, snack-bar, snooker. Todos os apartamentos dispõem de TV 
Satélite, telefone, aquecimento, microondas, Kitchenete totalmente 
equipadas. Estacionamiento Gratuito.
� Suplemento APA 10€,  Crianças 3-12 años 50% dto. (não disponí-

vel 2/1-24/3 e 27-31/3). 
 � Berço Grátis.

Rua do Solar, apartado 774.  ALBUFEIRA
 oãoJ oã S ed raloS

Ofertas

- 7x5 e 4x3 estadias de 1/1-31/5 e de 21/9-31/10.
- 7x6 e 4x3 estadias de 1-30/6 
- 10% dto. para reservas realizadas 45 dias antes para estadias de 

1/1-30/6 e de 21/9-31/10.
Ofertas em SA e não acumuláveis.

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
2T 1T 0T

2/1-24/3 e 27/3-30/4 - 43,75 56,25
25-26/3 75,00 118,75 156,25
1-31/5 50,00 68,75 93,75
1/6-3/7 81,25 118,75 156,25
4-31/7 137,50 225,00 306,25
1-28/8 162,50 268,75 372,50
29/8-30/9 118,75 168,75 231,25
1-31/10 56,25 71,25 90,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE 

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 jar-
dins, pinheiros, eucaliptos e mimosas, a apenas 400 metros da praia. 
Serviço de recepção (24 hrs). O empreendimento dispõe de aptos. T0, 
T1, T2 e o Hotel Balaia Mar. Todos os aptos. dispõem de wc, kitche-
nette, 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 
lavandaria, serviço de “Baby-sitting”, parque de estacionamento não 
coberto e minimercado.

Praia Maria Luisa - Apt.51. ALBUFEIRA
Da Balaia & Balaia Mar

A 600 metros da Praia da Oura, perto da famosa zona dos bares da 
Oura e a poucos kms da cidade de Albufeira. Os 71 aptos dividem-se 
em T0, em T1 e T2 (1 dos quartos com cama casal e sala com 2 camas 
individuais). Estes dispõem de kitchenette equipada com microondas, 
torradeira, chaleira eléctrica, frigorífi co, máquina de café e fogão, cofre 
(extra) TV satélite e telefone. O cliente pode ainda desfrutar de 1 bar 
(Março a Novembro) e mini mercado, piscina exterior para adultos e 
1 para crianças, piscina interior aquecida (Inverno), campo de ténis, 
sauna e jacuzzi, parque de estacionamento gratuito e recepção 24h.
� Spto. APA: 5,65 €, crianças 2-14 anos 2,5 €; apenas de 1/4-15/10.
� Estadias mínimas 3 noites de 1/7-19/9.
� Deposito para pessoas até 35 anos de 50 €/pessoa em dinheiro 

ou cartão de crédito.

R. José Fontana-Areias De S. João - Apdo 908. ALBUFEIRA
Ouratlântico

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
1T 0T

4/1-24/3 e 28-31/3 23,00 31,75
25-27/3 70,00 85,50
1-30/4 23,00 31,75
1-31/5 e 19/9-15/10 46,75 55,50
1-30/6 66,75 81,75
1-31/7 116,25 137,50
1-31/8 126,25 150,00
1-18/9 116,25 137,50
16-31/10 46,75 55,50

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE 

-10% dto. rvas efetuadas até 45 dias antes, estadias de 1/5-31/10.
- 7x6 estadias de 4/1-24/3, 28/3-30/6 e 20/9-31/10.

Ofertas

Num ambiente tranquilo, próximo das melhores praias algarvias, 
entre a Marina de Albufeira e o Campo de Golfe dos Salgados, en-
contram-se os apartamentos “Jardins Vale de Parra”. Temos ao seu 
dispor um Aldeamento Turístico composto por 104 Apartamentos 
das seguintes categorias: Studio (T0), T1 e T2, com ou sem varanda. 
Dispõem de Tv. satélite, ar condicionado, loiças, vidros duplos, pla-
ca eléctrica, microondas, máq.lavar roupa, chaleira, torradeira, máq. 
de café e frigorífi co. Poderá ainda usufruir de animação nocturna 
(Verão), piscinas de água salgada e excelente esplanada junto ás pisci-
nas/jardim com espreguiçadeiras e guarda sóis (grátis).

� Estadia minima: 3 noites de 5/6-2/7 e 11-30/9, 5 noites de 3-16/7 
e 28/8-10/9 e 7 noites de 17/7-27/8.

� Cama extra obrigatória para 4ª pessoa em T1 e 6ª pessoa em T2. 
De 19/3-2/7 e 11/9-31/10, adulto 15,65 € e restantes datas 18,75 €. 
Crianças 3-12 anos: 50% sobre a cama exra. 

Vale da Parra.  ALBUFEIRA
Jardins Vale de Parra 

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 1T 1T V.PISCINA T2

19/3-4/6 e 1-31/10 31,25 43,75 68,75
5/6-2/7 e 11-30/9 56,25 68,75 87,50
3-16/7 e 28/8-10/9 75,00 87,50 106,25
17/7-27/8 100,00 112,50 131,25

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE 

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 americanas, 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 jornais. Este resort conta com 
um restaurante, com  bar/lounge e um bar ao lado da piscina.

R. Oliveira Martins. ALBUFEIRA
Clube Praia da Oura

Os Apartamentos Turísticos Soldoiro situam-se na Praia da Oura, a 
130 metros da praia, a 4 Km do centro de Albufeira, capital do turismo 
do Algarve, e a 300 m. de uma importante zona de animação. Todas as 
unidades estão totalmente equipadas com aquecedores, telefone di-
recto mediante depósito de caução, Tv. com parabólica acedendo a 8 
canais incluindo 4 portugueses 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 usufruir 
ainda do “Bar Rá”, bar de apoio à piscina, sauna, banho turco e 2 pisci-
nas comtíguas uma para adultos outra para crianças.

Rua Ramalho Ortigão - Praia Da Oura. ALBUFEIRA
Soldoiro


