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INFORMAÇÕES E LEGENDAS ÚTEIS
Muito Importante:
As imagens apresentadas nesta brochura são ilustrativas do empreedimento/alojamento. O seu alojamento pode ser
diferente dos exemplos que apresentamos em fotografias. As coordenadas GPS que figuram nesta brochura são meramente
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!
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SUGERIMOS...

Para tornar a sua escolha mais fácil, deixamos-lhe algumas sugestões dentro do mundo das férias:
MADEIRA (Funchal e Porto Santo)
Dom Pedro Baia Club
Pestana Porto Santo
Pestana Colombus
Torre Praia

TUDO
INCLUÍDO
Quer umas férias ativas
ou prefere “Dolce far
niente”? Fizemos uma
selecção dos melhores
hotéis com Tudo Incluído:

TI
NORTE
Quinta de Casaldronho Wine Hotel 4*
Crowne Plaza Porto 5*
Quinta da Terrincha (AL)
Carmo’s Boutique Hotel 5*
Bairro do Casal – Turismo d’Aldeia (AL)
Villa C Boutique Hotel 4*
InterContinental Porto - Palácio das Cardosas 5*
The Yeatman 5*
Flor de Sal 4*
CENTRO
Hotel Urgeiriça 4*
Evolutee Hotel 5*
Palácio da Lousã Boutique Hotel 4*
Grão Vasco 4*
Dolce CampoReal Lisboa 5*
Hotel da Montanha 3*
Mar Bravo 3*
Vila d’Óbidos 4*
Hotel Praia 4*
Hotel Santa Maria 4*
Hotel Rural Quinta da Geia 4*
Noiva do Mar 3*
Convento da Sertã Hotel 4*
Star Inn Peniche 3*
Hotel Termas da Curia 3*
Aguahotels NelasParq 3*
LISBOA E COSTA
Penha Longa Resort 5*
Quinta da Marinha 5*
Tryp Lisboa Oriente 4*
Jerónimos 8 4*

CENTRO
Cristal Praia Resort & Spa 3*
LAGOS
Vila Gale Lagos 4*
ALVOR A ARMAÇÃO DE PÊRA
Alvor Baia Hotel 4*
Pestana Blue Alvor 5*
Clube Brisamar 3*
Clube VilaRosa 3*
Pestana Delfim 4*
Yellow Alvor Garden 4*
Baia Cristal Beach E Spa 4*
Be Live Palmeiras Village 4*
Holiday Inn Algarve 4*
Terrace Club 2*
Vila Gale Nautico 4*

Tryp Lisboa Aeroporto Hotel 4*
Star Inn Lisboa Aeroporto 3*
Ramada by Wyndham Lisbon 4*
Corinthia Lisboa Hotel 5*
Avani Avenida da Liberdade 4*
Lisbon Marriott Hotel 4*
ALENTEJO
Moinho da Asneira 3*
Refúgio da Vila 4*
The Noble House 4*
Santiago Cooking Hotel & Nature 4*
São Lourenço do Barrocal 5*
Tivoli Évora Ecoresort 4*
Sobreiras - Alentejo Country Hotel 4*

ALBUFEIRA
Adriana Beach Clube Hotel 4*
Albufeira Sol Hotel E Spa 4*
Apartamentos da Balaia 3*
Apts Albufeira Jardim 3*
Auramar 3*
Clube Albufeira 4*
Clube Humbria 4*
Clubhotel Riu Guarana 4*
Eden Resort 4*
Luna Miramar 4*
Mónica Isabel 3*
Nau Salgados Palace 5*
Nau São Rafael Atlântico 5*
Paraiso de Albufeira 4*
Real Bellavista Hotel e Spa 4*
Salgados Palm Village 4*
São Rafael Suites 5*
Varandas de Albufeira 3*
VILAMOURA a TAVIRA
Atismar Hotel 3*
Dom Pedro Golf 4*
Pinhal do Sol 3*
Navegadores 3*
Golden Club Cabanas 2*

Formosa Park Aparthotel 4*
Pedras d’El Rei 3*
Pedras da Rainha 3*
Praia Verde Boutique Hotel 4*
Castro Marim Golf 4*
Calema Apartamentos 3*
Guadiana Apartamentos 3*
POUSADAS DE PORTUGAL ****
(Caniçada-Gerês, Guimarães, Amares, Vila
Pouca da Beira, Serra da Estrela, Ria, Viseu,
Palmela, Alvito, Vila Viçosa, Alcácer, Marvão,
Arraiolos, Estoi, Tavira, Sagres e Horta.)

ALGARVE
Vila Senhora da Rocha 3*
Navigator 3*
Tivoli Lagos 4*
VitaSol Park 3*
Castelos da Rocha 3*
Studio 17 by Atlantic Hotels (AL)
Penina Hotel & Golf Resort 5*
Algarve Casino 5*
Hotel do Cerro 4*
Ocean Views Apartamentos 4*
Vilanova Resort 3*
Hilton Vilamoura 4*
Vila Monte Farm House 4*
Real Marina Residence
Parque Mourabel ***
Conrad Algarve 5*
Vale do Garrão Villas 4*

FÉRIAS COM O SEU
MELHOR AMIGO
E porque o seu animal de
estimação é importante para
nós e para si, damos-lhe a
conhecer as unidades onde os
seus “amigos lá de casa” são
bem vindos!

Nota: admitidos mediante pedido. Poderão aplicar-se custos adicionais.

MADEIRA (Funchal)
Porto Santa Maria 4*
Enotel Quinta do Sol 4*
Sensimar Savoy Gardens 4*

HOTÉIS PARA
ADULTOS

ALGARVE
LAGOS
Villas Dinis 3*
Yellow Lagos 5*
Dom Manuel Hotel 3*

Para quem procura
passar uns dias de puro
descanso e tranquilidade,
sugerimos hotéis com
exclusividade para
maiores de 12 anos:

PRAIA DA ROCHA
Oriental Hotel 4*
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ALBUFEIRA
Aqua Pedra dos Bicos 4*
Vila Galé Praia 4*
Rocamar 4*
Falésia Hotel 4*
Sensimar Falésia Atlantic 4*
QUINTA DO LAGO
Magnólia Golf & Wellness 4*
TAVIRA
Maria Nova Hotel 4*

Viana do Castelo
Amarante

Porto - Opening Feb. 2019
Évora

Lisboa

Starting in Jan. 2019

05

AÇORES

Graciosa Resort Biosphere
Island Hotel ****
Santa Cruz

39°05’09.4”N 27°59’37.1”W

The Lince Azores Great Hotel
****

DESDE

37¤

Ponta Delgada
37°44’46.6”N 25°39’24.4”W

DESDE

32¤

SPA

Este hotel de design, projectado pelo arquitecto Luís Gomes

Localizado na Ilha Verde, São Miguel, numa zona tranquila de

de Menezes e decorado pela designer Ana Feijó, inaugurado

Ponta Delgada, o hotel tem óptimos acessos para toda a ilha,

em 2009 como primeira e única unidade de quatro estrelas

permitindo aos hóspedes uma fácil deslocação até aos principais

da ilha, tem uma impressionante vista para a Baía de Porto

pontos de interesse turístico da ilha. Oferece 154 quartos,

da Barra. Perfeitamente inserido na paisagem, devido à sua

distribuídos por seis pisos, com fantásticas vistas sobre o oceano

edificação responsável e sustentável, com o basáltico de origem

e sobre a parte sul da ilha. O restaurante «Le Lynx» procura

vulcânica que contorna as vinhas, dilui-se no verde dos campos

recriar a tradição gastronómica dos Açores enquanto cultura

e no azul do mar. Localiza-se em plena reserva da biosfera,

viva, dinâmica e sempre disposta a ser reinventada. A ementa

reconhecimento atribuído pela UNESCO em 2007 a três ilhas

é a comunhão perfeita entre as expectativas dos clientes e a

dos Açores (Graciosa, Flores, Corvo e também às Fajãs da ilha

promoção dos produtos regionais, conjugando receitas próprias

de S. Jorge), apenas a dois minutos do centro de Santa Cruz

do hotel com novas abordagens a sabores mais tradicionais.

da Graciosa e aproximadamente a cinco minutos de carro do

Com zonas distintas para leitura, pintura e televisão, a «Toca do

aeródromo. Conta com 44 quartos standard, duas suites e seis

Lince» proporciona momentos de diversão às crianças.

villas T2.
Facilidades: dois bares, restaurante, quatro salas de reunião
Facilidades: restaurante («Remember Azores»), bar («Essência»),

e eventos (equipadas com internet, tela de parede, datashow

sala de conferências, piscina exterior, fitness center, parque

e flipchart), clube infantil, centro de bem-estar (circuito de

infantil,

relaxamento com piscina interior aquecida, jacuzzi, sauna,

clube

infantil,

sala

para

bagagem,

parque

de

estacionamento exterior e gratuito.

banho turco e ginásio).
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Tarifas dinâmicas - consulte o seu agente de viagens

Furnas Boutique Hotel Thermal & Spa ****
São Miguel
N 41°20’48” | W 8°44’18”

AÇORES

Azor Hotel *****

DESDE

Ponta Delgada
N 37°44’30” | W 25°39’28”

43¤

DESDE

40¤

O Furnas Boutique Hotel – Thermal & SPA está localizado num

Com uma forte e íntima ligação ao mar e à natureza, o Azor Hotel é

lugar de beleza única e onde se encontra a maior concentração

o ponto de partida para uma luxuosa descoberta do arquipélago

de águas termais na Europa. É, indubitavelmente, um local ideal

dos Açores. Situado nas Portas do Mar, de frente para a Marina

para descansar dada a natureza envolvente. Os 53 quartos

de Ponta Delgada, é um hotel moderno, cosmopolita e vibrante.

do hotel, distribuídos em tipologia standard, superior e suite,

O Azor Hotel integra 123 quartos (duplos, familiares e suites) com

são muito modernos e estão completamente equipados. O

vista privilegiada para o mar todos e devidamente equipados

restaurante «À Terra», baseado num conceito de partilha, oferece

para a total satisfação do hóspede. O restaurante «À Terra», com

cozinha caseira, saudável e rústica, sendo uma referência nas

sabores frescos e típicos, tem uma exclusiva vista para a marina

Furnas.

e oferece a todos os clientes uma experiência gastronómica
inigualável. A abertura do SPA está prevista para breve.

Facilidades: centro termal dinâmico e SPA com dez salas
de tratamentos (termas com água termal mineral, piscina

Facilidades: restaurante «À Terra», bar «Whale Watching Bar»,

exterior termal quente, piscina interior termal activa, circuito

piscina exterior no piso superior, centro de fitness, clube infantil,

termal, massagens, tratamentos de corpo e rosto, reflexologia,

estacionamento gratuito e privado (carece de reserva), garagem,

esfoliações, floatbed, duche Vichy e hidromassagem, sauna e

sala para bagagem, balcão de turismo, área de jogos interior,

banho turco, centro de fitness, pedicure e manicure – crianças

baby-sitting (mediante custo adicional), loja de recordações,

até 14 anos permitidas nas piscinas entre as 09h00 e as 13h00),

casino («Casino Azores»), lobby market.

restaurante («À Terra»), lobby market, bar, estacionamento
gratuito.
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AÇORES

Angra Marina Hotel *****

DESDE

33¤

Angra do Heroísmo - Ilha Terceira
38°39’10.51”N 27°12’54.88”W
SPA

O Angra Marina Hotel, com uma invejável localização próxima do mar, é o primeiro hotel de cinco estrelas da Ilha Terceira. Localizado na
Capital da Ilha, reconhecida como Património Mundial da UNESCO, oferece em cada quarto uma sublime vista para o Oceano. As instalações
de lazer do hotel incluem uma piscina semi-aberta, o SPA com tratamentos de hidroterapia, um sofisticado restaurante, e um piano bar com
vistas panorâmicas. O restaurante “Monte Brasil” aposta na gastronomia tradicional açoriana, o “Baía Bar” oferece uma cuidada seleção de
bebidas e snacks e o “Baía Pipas” oferece o apoio necessários aos clientes que usufruam da piscina.
O Angra Marina Hotel também é um local excecional para agendar a sua reunião de negócios ou marcar o seu evento de sonho.
Facilidades: Restaurante, dois bares, piscina semi-aberta, SPA (com custo adicional) com banho turco, fonte de gelo, chuveiro Vichy, serviço
de babysitting (a pedido do cliente e mediante custo adicional), WI-FI gratuito, sala para bagagem, serviço de lavandaria e estacionamento
subterrâneo (gratuito).

10

Tarifas dinâmicas - consulte o seu agente de viagens

Hotel Vale do Navio ****
Capelas - São Miguel

37°49’46.3”N | 25°40’24.8”W

AÇORES

Açorsonho - Apartamentos
Turísticos ****

DESDE

28¤

Capelas

37°49’45.7”N | 25°40’23.2”W

DESDE

25¤

Situado perto da costa junto do Oceano Atlântico em Capelas,
São Miguel. O Hotel Vale Do Navio está apenas a 800 metros
da costa oceânica e a 5 minutos de carro do centro de Capelas.
Os quartos elegantes e modernos estão totalmente equipados,
incluindo televisão de ecrã plano, piso em madeira e área de
estar, varanda privada, ar condicionado, telefone directo, cofre
e minibar. Facilidades: restaurante, bar, sala de reuniões
e banquetes, sala de estar, sala de jogos com bilhar, assim
como jardins, uma piscina exterior, ginásio, um healthclub com
piscina interior, jacuzzi e sauna, campo de jogos e minigolfe e
estacionamento gratuíto.

Os Açorsonho Apartamentos Turísticos estão localizados na
Ilha de São Miguel, nos Açores. Este aparthotel, com um espaço
perfeitamente enquadrado na paisagem, está situado a 800 m
do mar. Os apartamentos incluem TV, AC e varanda, kitchenette
completa e casa de banho privativa. Facilidades: restaurante,
bar, piscinas interior e exterior, healthclub, jacuzzi, banho
turco, sauna, ginásio, jardim, campo de jogos, receção 24h e
estacionamento.

Pedras do Mar Resort & SPA
*****

Hotel Verde Mar & Spa *****

Fenais da Luz

37°49’36.6”N 25°37’07.3”W

DESDE

Ribeira Grande - São Miguel

40¤

37°49’13.8”N 25°31’43.0”W

DESDE

62¤

SPA
SPA

Entre a pitoresca cidade da Ribeira Grande e o mar, com
abertura prevista para 01 de Julho, este novo hotel é inspirado
na natureza açoriana e nas origens vulcânicas, aliando o
conforto às experiências. Os 152 quartos e suites do hotel foram
concebidos para proporcionar momentos de puro relaxamento,
lazer e descanso.
Facilidades: piscina exterior infinita, bar, centro de saúde e bemestar (ginásio, piscina interior com jacuzzi, banho turco e sauna),
sala de conferências e reuniões, parque de estacionamento
privado.

O Pedras do Mar Resort & SPA está situado na costa norte da
Ilha de São Miguel oferecendo uma vista privilegiada sobre
o oceano Atlântico. É a escolha perfeita para uma escapada
romântica ou umas férias em família. Os quartos dispõem de
terraços ou varandas com vista mar ou montanha e todos com
ar condicionado, cafeteira, cofre, minibar, robe e chinelos.
Facilidades: restaurante, bar, recepção 24 horas, serviço de
aluguer de bicicletas e material de mergulho; piscina com vista
para o mar, parque infantil, campo de ténis; Spa com centro de
estética e bem-estar e healthclub com piscina interior, jacuzzi,
sauna, banho turco com cromoterapia e ginásio.
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MADEIRA

Dom Pedro Madeira ****
Machico
32°42’53.5”N 16°45’55.6”W

Dom Pedro Garajau ***

DESDE

Caniço
32°38’37.92”N 16°51’11.28”W

42¤

DESDE

37¤

TI
50 mt

5 Km

O Dom Pedro Madeira é um hotel localizado na costa leste da ilha,

Localizado no Garajau, na costa sul da ilha da Madeira, está

em plena baía de Machico, com uma soberba vista soberba para

no coração de uma zona calma e tranquila, entre o Funchal, a

o mar, para as Ilhas Desertas e para a Ponta de São Lourenço.

sete quilómetros de distância, e o Caniço, aproximadamente a

Rodeado por impressionantes jardins subtropicais, o hotel está

três quilómetros. Composto por quartos e apartamentos, este

a curta distância de uma das poucas praias de areia branca da

empreendimento dispõe de uma piscina interior aquecida e

Madeira e está enquadrado entre uma capela construída no

com tecto de abrir, duas piscinas exteriores e uma piscina para

século XVI, a capela de São Roque, e a típica cidade de Machico, a

crianças. É rodeado de jardins exóticos e tem um total de 263

mais antiga da Madeira. Com uma forte componente desportiva,

unidades de alojamento que se dividem em quartos clássicos a

o hotel oferece aos hóspedes várias actividades exteriores como

quartos club, além de estúdios T0 e apartamentos T1. As vistas

mergulho, passeios de barco e caminhadas. Os 218 quartos

podem variar, umas são voltadas para os sumptuosos jardins e

da unidade estão equipados com todas as facilidades de um

outras para o Oceano Atlântico.

moderno hotel de quatro estrelas e alguns têm varandas com
Facilidades: restaurante Tropial, serviço buffet, bares («Bar

vista panorâmica sobre o Oceano Atlântico.

Caracalla» e bar da piscina), acesso WI-FI gratuito no lobby do
Facilidades: restaurante, bar de apoio à piscina, piano bar,

hotel, piscina exterior para adultos e para crianças, piscina

piscina de água salgada, centro de mergulho, sala de jogos,

interior aquecida, miniclube, campo de desporto, sala de jogos,

biblioteca, campo de ténis e de voleibol, estacionamento gratuito

loja de recordações, serviço de lavandaria e serviço de transfer

e público (não carece de reserva).

para o Funchal.
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Tarifas dinâmicas - consulte o seu agente de viagens

Aparthotel Imperatriz ***
Funchal
32º 38’ 41,27’’ N 16º 54’ 34,81’’ W

MADEIRA

Estalagem do Vale ****

DESDE

São Vicente
32°47’28.32” N 17° 2’20.94” W

12¤

DESDE

27¤

SPA

O Aparthotel Imperatriz é uma pequena unidade hoteleira de

A Estalagem do Vale, impressionante e rico edifício histórico com

origem familiar situada junto ao centro da cidade do Funchal,

cerca de cento e cinquenta anos de existência, é uma encantadora

a escassos metros do Museu de História Natural do Funchal,

unidade de turismo rural que, em plena Floresta Laurissilva –

do Museu de Arte Sacra e da Sé do Funchal. Localizado ao lado

declarada e reconhecida pela UNESCO como Património Natural

do Casino da Madeira e do Centro de Congressos, o hotel tem

Mundial –, oferece um acolhedor e confortável alojamento em

um dos melhores e mais conhecidos restaurantes da cidade,

todos os seus quartos. Usufrui de uma localização privilegiada,

«Bernini», especializado em comida italiana, com um estilo

a norte da Ilha da Madeira, no Vale de São Vicente e em plena

contemporâneo num ambiente familiar. Todos os 27 estúdios,

Floresta Laurissilva, apenas a vinte quilómetros do Funchal.

com kitchenette e varanda, estão completamente equipados

Oferece 41 quartos, todos equipados com as comodidades

para oferecer ao hóspede uma estada inesquecível, aliando o

necessárias para a tornar a estada do hóspede inesquecível.

conforto e a funcionalidade num espaço comum.
Facilidades: restaurante «O Caramujo», piscina (exterior e
Facilidades: piscina de água doce no terraço e com vista para

descoberta no Verão e coberta e aquecida no Inverno), bar, snack-

o Oceano Atlântico, restaurante «Bernini», snack-bar, salão de

bar, terraço, SPA, centro de bem-estar e área de relaxamento

jogos com bilhar, dardos e xadrez, sala de conferências, área de

com centro de fitness, sauna e banho turco (ambos com custos

lazer, biblioteca, serviço de lavandaria, pequeno mercado, jardim

adicionais), serviço de transporte (custo adicional), balcão de

de Inverno, sauna, estacionamento privado (extra), garagem e

turismo, sala de bagagem, parque infantil, estacionamento

serviço de rent-a-car.

gratuito.
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MADEIRA

Golden Residence
Madeira Hotel ****

Funchal
32º 38’11.66”N 16º 56’47.97”O

Baía Azul ****

DESDE

Funchal
32°38’17.5”N 16°56’10.1”W

38¤

DESDE

37¤

500 mt
SPA

Situado a oeste do Funchal, apenas a três quilómetros do centro
da cidade, é um moderno hotel com 215 quartos, cuja decoração
foi inspirada no oceano, 80 % deles com vista mar.
Facilidades: três restaurantes («Sal», italiano, «Ocean»,
português, «Atlantic», bufete), bar, piscina exterior, área de
SPA (salas de tratamento, sala de yoga, ginásio, piscina interior
aquecida, banho turco e sauna), duas salas de conferências
equipadas (capacidade até 350 pessoas), garagem (custo
adicional).

200 mt

O Golden Residence Hotel fica a apenas dois minutos a pé da
Praia Formosa, a maior praia de seixos da Madeira. Com vista
sobre o mar e sobre imponentes falésias, este hotel tem muitos
espaços abertos para que se possa aproveitar ao máximo a luz
natural. Tem um design moderno, com áreas públicas funcionais
e confortáveis pensadas para se usufruir da tranquilidade e da
serenidade da ilha. As maravilhosas vistas panorâmicas sobre
o mar e as plantações de bananas criam uma atmosfera única.
Dispõe de 172 unidade de alojamento, distribuídas entre quartos
duplos, suites e apartamentos T1 (esta tipologia com cozinha
disponível), todas modernamente equipadas para proporcionar
ao cliente uma estada agradável e potenciar uma nova visita.
Facilidades: restaurante «Golden Flavours», bar «Golden
View», piscina exterior, piscina interior aquecida, duas salas
de reuniões («Golden Sophia» e «Golden Spiri»), área de SPA e
centre de be-estar, ginásio, sala de meditação, estacionamento
público (extra).

Rocamar Lido Resorts ****
Caniço
32°38’31.0’’N 16°49’47.9’’W

DESDE

29¤

Acesso
direto

O Rocamar Lido Resorts é um empreendimento constituído
por três unidades distintas (Royal Orchid, Rocamar e Cais da
Oliveira) com 263 unidades de alojamento (quartos, estúdios
e suites). Situa-se no Caniço, com acesso directo e privado às
águas cristalinas do Oceano Atlântico. Facilidades: piscina de
água do mar, duas piscinas interiores, duas piscinas exteriores,
dois jacuzzis, sauna, banho turco, centro de fitness, clube de
mergulho, três restaurantes panorâmicos e três bares nas
bermas das falésias.
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Tarifas dinâmicas - consulte o seu agente de viagens

Belmond Reid’s Palace *****
Funchal
39°05’09.4”N 27°59’37.1”W

MADEIRA

Hotel Alto Lido ****

DESDE

Funchal
32° 38’ 52.224” N 16° 54’ 9.180” W

143¤

DESDE

58¤

SPA

900 mt

1 km

Localizado numa falésia, a treze minutos a pé da praia, este hotel

Renovado em 2018, aproximadamente a três quilómetros do

conta com quatro hectares de jardim com vistas arrebatadoras

centro do Funchal, este hotel oferece modernas acomodações

para o Oceano Atlântico. Existente há mais de um século,

que variam entre quartos e estúdios. Os quartos, elegantemente

recebendo desde a sua abertura em 1891 importantes e

decorados, estão equipados com as facilidades mais modernas

incontornáveis figuras da história nacional e mundial, é o local

e oferecem, para encanto dos hóspedes, amplas varandas com

mais indicado para desfrutar do melhor luxo e requinte da Ilha

vistas deslumbrantes, a maioria delas voltadas para o oceano. O

da Madeira. Os apartamentos e suites do Belmond Reid’s Palace

restaurante «Flor de Sal», junto à recepção, serve uma extensa

oferecem, no conforto da contemporaneidade, a elegância

variedade de especialidades gastronómicas locais enquanto

e o charme clássicos, naturais do Velho Mundo. Todas as

o «Linha d’Água», junto à piscina exterior, oferece refeições

acomodações incluem sacadas ou pátios com vista para o mar

ligeiras. O bar «360º», com música ao vivo, oferece fantásticos

ou para os renomados jardins do hotel.

cocktails e bebidas locais.

Facilidades: três restaurantes («William», com uma estrela

Facilidades: dois restaurantes, bar, duas piscinas exteriores,

Michelin, «The Dinning Room» e «Villa Cipriani», de gastronomia

piscina interior aquecida, duches sensoriais, sauna, banho

italiana), terraço, bar, área de SPA com vista mar, três piscinas,

turco, banheira de hidromassagem, estacionamento privado

centro de fitness, sauna, campo de ténis, loja de recordações,

(custo adicional), transporte para o centro do Funchal (sujeito a

estacionamento gratuito e privado, transporte para o aeroporto

disponibilidade).

(custo adicional).
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MADEIRA

Pestana Ilha Dourada Hotel & Villas ****
Porto Santo
N 33 02.170 W 16 22.168

Pestana Porto Santo All Inclusive *****

DESDE

Porto Santo
N 33 02.600 W 16 21.300

38¤

TI

SPA

Este recente hotel está apenas a cinco minutos a pé da praia do Combro.
Os quartos têm vista oceano e Ilhéu da Cal e as villas têm alpendres, além
de estarem equipadas com uma pequena cozinha. Facilidades: piscina
com água doce, restaurante, área de SPA com sauna e banho turco.

Funchal
N 32 38.424 W 16 56.941

TI

111¤
SPA

Acesso
directo

800 mt

Pestana Royal All Inclusive *****

DESDE

Recentemente eleito o melhor resort T.I. da Europa, está situado à frente de
um extenso areal de areia fina e água quente. A um minuto a pé da praia, está
rodeado por uma grandiosa área de jardins. Facilidades: seis restaurantes,
cinco bares, piscinas interiores e exteriores, SPA, parque infantil.

Pestana Casino Studios ****

DESDE

Funchal
N 32 38.424 W 16 56.941

68¤

DESDE

58¤

SPA

Acesso
directo

Junto ao Pestana Casino Park, a cinco minutos do centro da cidade, os
estúdios desta unidade, aberta em 2017, estão todos modernamente
equipados. Facilidades: todas as facilidades do Pestana Casino Park
(restaurantes, área de SPA e piscinas) estão disponíveis para os hóspedes
do Pestana Casino Studios.

Aproximadamente a dois minutos a pé da praia Formosa, a maior praia
da cidade, tem vista panorâmica para a encosta do Cabo Girão.
Facilidades: quatro restaurantes, área de SPA (piscina interior, ginásio e
três salas de tratamento), animação infantil, piscinas exteriores, parque
de estacionamento.

Pestana Casino Park Ocean & Spa Hotel
*****
Funchal
N 32 38.631 W 16 55.039

Pestana Carlton Madeira Premium
Ocean Resort *****

DESDE

41¤

Funchal
N 32 38.533 W 16 55.311

SPA

DESDE

42¤

SPA

Junto ao porto de cruzeiros do Funchal, apenas cinco minutos a pé do
centro da cidade, foi projectado pelo arquitecto Óscar Niemeyer. Os
quartos são funcionais e espaçosos. Facilidades: quatro restaurantes,
piscina exterior com vista para o oceano, SPA, ginásio, piscina interior,
jacuzzi, sauna e banho turco.

A dez minutos a pé do centro da cidade, os quartos têm uma decoração
elegante e estão equipados para o conforto do cliente. Facilidades: duas
piscinas exteriores, área de Spa (piscina interior, jacuzzi, banho turco e
salas de relaxamento), quatro restaurantes, dois bares, estacionamento
privado (pago).
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Pestana Village Garden Resort ****
Funchal
N 32º 38.500 W 16º 55.483

MADEIRA

Pestana Promenade Premium
Ocean & SPA Resort ****

DESDE

39¤

Funchal
N 32º 38.517 W 16º 55.300

DESDE

46¤

SPA
SPA

Acesso
direto

A quinze minutos a pé do centro da cidade e da zona do Lido, este resort
está rodeado por um grande jardim tropical. Facilidades: duas piscinas
exteriores (um delas no Pestana Miramar), sala de jogos, área de SPA
(sauna, banho de vapor, hidromassagem e uma sala de massagens), dois
restaurantes e dois bares.

Perto do Lido, com acesso directo à fantástica e soalheira Praia Formosa, esta
unidade oferece quartos luminosos e arejados com piso de madeira e varanda.
Facilidades: piscinas exteriores (uma delas infinity pool), sala de jogos, área de
SPA, ginásio, jacuzzi descoberto, dois restaurantes e dois bares.

Pestana Miramar Garden & Ocean
Resort ****

Pestana CR7 Funchal Lifestyle
Hotels ****

Funchal
N 32º 38.510 W 16º 55.492

DESDE

49¤

Funchal
N 32 38.658 W 16 54.832

DESDE

40¤

Aproximadamente a cinco minutos a pé do centro da cidade, tem uma
localização invejável sobre uma das colinas verdes, além de uma vista
fantástica sobre a baía. Facilidades: duas piscinas exteriores, piscina
interior, centro de bem-estar, sala de jogos, três restaurantes e um bar.

Sensivelmente a trezentos metros da marina, nascido com a parceria
entre o grupo Pestana e Cristiano Ronaldo, apresenta-se como lifestyle
hotel. Facilidades: piscina exterior, piscina infinita, restaurante, bar,
rooftop bar, sauna, jacuzzi, ginásio de treinos outdoor, entrada gratuita
no Museu CR7.

Pestana Ocean Bay All Inclusive ****

Pestana Grand Premium Ocean
Resort *****

Funchal
N 32 38.283 W 16 56.933

DESDE

55¤

Funchal
N 32º 38.046 W 16º 56.707

TI
Acesso
direto

DESDE

47¤

SPA

Aproximadamente a um minuto a pé da Praia Formosa e com vista
panorâmica para a encosta de Câmara de Lobos, apresenta-se como uma
das melhores opções de tudo incluído no Funchal. Facilidades: piscina,
bar, sauna, jacuzzi, banho turco, sala de jogos, transporte gratuito para o
centro da cidade.

Considerado um dos mais prestigiados hotéis de cinco estrelas do
Funchal, está localizado sobre a falésia de Ponta da Cruz.
Facilidades: piscinas exterior e interior, restaurantes, bares, área de SPA,
ginásio, sauna, jacuzzi, banho turco, centro de bem-estar, piscina interior
com jet streams e sala de jogos.
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MADEIRA

Torre Praia ****

Porto Santo
33°02’59.9”N 16°20’58.3”W

Hotel Praia Dourada ***

DESDE

Porto Santo
33°3’39.492”N 16°20’3.991”W

53¤

DESDE

36¤

TI
Acesso
direto

200 mt

Apenas a quatro minutos a pé das afamadas praias de Porto
Santo e aproximadamente a dois quilómetros do Aeroporto
de Porto Santo, o Hotel Praia Dourada oferece cem quartos
mobilados de forma simples e com bom gosto, pensados de raiz
no conforto do cliente.
Facilidades: uma piscina exterior, bar de piscina, serviço de
lavandaria (mediante custo adicional), sala de jogos com ténis de
mesa e bilhar, sala para bagagem, toalhas de praia.

Com acesso directo à maravilhosa praia de areia dourada da
cidade Vila Baleira, este hotel distingue-se pela sua excelente
localização e pelo seu extraordinário serviço. Caracteriza-se
ainda por ter uma original e bonita torre que, em tempos, fazia
parte integrante de uma fábrica de cal e cimento. Todos os 66
quartos (incluindo 4 suites) oferecem uma agradável varanda
e são confortáveis e modernos, alguns deles com vista para a
praia e para o Oceano Atlântico. O Hotel Torre Praia tem ainda
dois restaurantes onde é possível degustar, com uma vista
arrebatadora, cozinha regional, italiana e internacional.
Facilidades: três restaurantes (ambos sobre a praia e com
vista para o mar: «Salinas», com serviço buffet, e «Pizza
N’Areia», pizzaria e snack-bar e o «Corsário» que é sanzonal),
um bar, ginásio, sauna, campo de squash, piscina exterior,
estacionamento privado disponível gratuitamente.

Aparthotel Luamar ****
Porto Santo
33°02’13.5”N 16°21’38.6”W

DESDE

50¤

100 mt
100 mt

Aproximadamente a um minuto a pé da praia de Porto Santo,
este aparthotel, situado à beira-mar, fica a quatro quilómetros
do centro da Vila Baleira. Oferece setenta e cinco apartamentos
T1, todos com uma varanda particular, equipados com uma
kitchenette preparada para usufruto dos hóspedes.
Facilidades: uma piscina exterior, um bar de apoio à piscina,
solário e sauna, sala para bagagem, serviço de lavandaria
(mediante custo adicional), minimercado e transporte em
carrinha entre o hotel e a cidade Vila Baleira.
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Douro Royal Valley
Hotel & Spa *****

Baião
41° 9’ 42.377’’N 8° 2’ 7.85’’ W

PORTO E NORTE

Douro Palace
Hotel Resort & Spa ****

DESDE

54¤

Baião
41° 6’ 35.212” N 8° 0’ 29.994” W

SPA

DESDE

45¤

SPA

Este esplêndido hotel, rodeado pelas ancestrais vinhas da

Mantendo a traça original e histórica, este hotel, rodeado pelas

região do Douro, classificadas como Património Mundial da

vetustas vinhas da região do Douro, permite que cada hóspede

Humanidade, proporciona um ambiente relaxante e acolhedor,

crie uma relação próxima e íntima com a natureza, espelhada

aliando-o a um serviço de luxo e requinte. Moderno e elegante,

nas águas serenas do Rio Douro. Conta com sessenta quartos,

permite a cada hóspede uma relação próxima com a natureza.

distribuídos por três tipologia distintas (vista jardim, vista rio e

Conta com setenta quartos, todos com impressionantes vistas

suite), contemporâneos e direccionados para o rio, oferecendo

panorâmicas e cuidadosamente mobilados e pensados para um

ao cliente o conforto que precisa e a excelência que exige,

nível de conforto superior.

proporcionando desta forma uma memorável estada.

Facilidades: um restaurante, «Palato d’Ouro», e dois bares,

Facilidades: um restaurante, «Eça», e três bares, «Bar Tertúlia»,

«Ruby Bar» e «Acqua Bar», piscina exterior para adultos e para

«Bar São João» e «Bar da Eira» (sazonal), piscina exterior para

crianças (disponível de 15 de Maio a 30 de Setembro), área de

adultos e para crianças (disponível de 15 de Maio a 30 de

SPA (restrita a criança menores de 16 anos) com três salas de

Setembro), área de SPA (restrita a menores de 16 anos e em

tratamento duplas e uma individual, duas áreas de relaxamento

remodelação no corrente ano, com reabertura prevista em Junho

interiores e uma exterior, piscina interior de jactos e banco de

de 2019) com uma sala de tratamentos dupla e uma individual,

jacuzzi embutido, uma sala de duche vichy dupla, uma sala de

uma área de relaxamento interior, piscina de relaxamento

duche escocês, sauna, banho turco, centro de fitness, parque

interior com jactos de água, uma sala de duche vichy, sauna e

de estacionamento gratuito, carregadores eléctricos para

hamman mistos. Estacionamento disponível.

automóveis.
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PORTO E NORTE

Vidago Palace Hotel *****
Vidago
41° 37’ 58.472” N 7° 34’ 31.997” W

Pedras Salgadas
Spa & Nature Park ****

DESDE

87¤

Bornes de Aguiar
41° 32’ 45.465” N 7° 36’ 19.603” W

SPA

DESDE

71¤

SPA

Idealizado no século passado, durante o reinado de Dom Carlos

Este empreendimento turístico situado no interior norte de

I, foi inaugurado pela primeira vez em a 6 de Outubro 1910 e,

Portugal, em pleno Parque de Pedras Salgadas, entre Vila Real

actualmente, impõe-se como um dos mais exclusivos e históricos

e Chaves, a 580 metros de altitude, oferece aos hóspedes uma

hotéis de Portugal. Membro da Leading Hotels of the World e da

oportunidade de aliar natureza e qualidade na mesma estada.

Virtuoso, o centenário palácio, a vinte quilómetros de Chaves e a

O Pedras Salgadas SPA & Nature Park oferece dois tipos de

uma hora do Porto, proporciona hoje, num ambiente de culto à

alojamento: as tree houses, que vão ao encontro do imaginário

arte, um serviço de luxo e de elevada excelência. O Vidago Palace

das casas das árvores e estão perfeitamente integradas na

combina o estilo «Belle Époque» com o luxo contemporâneo e

paisagem envolvente, e as eco houses, que se fundem com

conta com setenta luxuosos quartos.

o parque e o mantêm como protagonista da estada. Todas
as casas estão devidamente equipadas para garantir todo o

Facilidades: seis restaurantes e bares, centro de congressos,

conforto ao hóspede.

piscina exterior para adultos e para crianças, clube infantil, sala
de jogos, campo de golfe de dezoito buracos e salas de reuniões,

Facilidades: um restaurante, «Casa de Chá», piscina exterior

SPA de estilo contemporâneo, projectado por Siza Vieira, com

para adultos e crianças, parque infantil, campo de minigolfe, SPA

salas de tratamento, piscina exterior piscina interior, piscina de

de estilo contemporâneo, projectado por Siza Vieira, com salas

jactos e água quente (Vitality Pool), banho turco, sauna, ginásio,

de tratamento, piscina interior, piscina de jactos e água quente,

área de meditação e salas de relaxamento. Estacionamento

banho turco, sauna, área de relaxamento (menores de 16 anos

gratuito disponível.

só podem usufruir da piscina interior entre as 10h00 e as 15h00).
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Douro 41 Hotel e Spa ****
Castelo de Paiva
N 41°02’17.5’’ W 8°21’04.7’’

PORTO E NORTE

Villa C Boutique Hotel ****

DESDE

Vila do Conde

50¤

N 41º20’48” W 8º44’18”

SPA

DESDE

50¤

SPA

Inspirado no Douro Vinhateiro, recria os socalcos que

Aproximadamente a dois minutos do centro de Vila do Conde,

caraterizam e moldam as encostas da região há séculos,

a DHM – Discovery Hotel Management abriu, em 2017, a sua

usando o xisto tradicional e transparências em vidro sobre

unidade mais a Norte. Localizado na margem sul do rio Ave, em

uma paisagem única. Todos os 56 quartos e as 5 suites, com

Azurara, o Villa C Boutique Hotel é o local ideal para lazer ou

vistas magníficas, apresentam um design original num estilo

negócios. Os quarenta e um quartos e cinco suites, com vista rio

minimalista e requintado. Considerando ainda o enquadramento

Ave ou cidade, foram criteriosamente equipados para satisfazer

e a localização geográfica, o hotel proporciona experiências

as exigências dos clientes mais rigorosos. No restaurante «À

enriquecedoras para os seus hóspedes, desde passeios de

TERRA» é possível encontrar uma cozinha caseira, saudável

barco, desportos náuticos, rotas culturais, caminhadas, provas

e rústica, que tem por base um conceito de partilha e usa

de vinho ou mesmo a descoberta dos famosos Passadiços de

vários ingredientes locais na sua base. No lobby irá encontrar a

Arouca.

mercearia «À TERRA», onde pode comprar muitos dos utensílios
que encontra no Villa C ou os produtos regionais de Vila do

Facilidades: fluvina com vinte e seis ancoradouros, duas piscinas

Conde..

exteriores panorâmicas, área de SPA (circuito de hidroterapia,
piscina interior panorâmica aquecida, sauna, banho turco e

Facilidades: área de SPA e centro de bem-estar com piscina

tepidário), ginásio, o restaurante panorâmico «Raiva» com área

interior, três salas de massagem, sauna e ginásio, quatro salas

exterior, bar de tapas, bar de apoio à piscina, lobby market,

de reuniões, restaurante, bar, lobby market, estacionamento

lareira, bilhar, biblioteca, uma sala de reuniões, lavandaria (custo

exterior e garagem

adicional), estacionamento gratuito e caiaques.
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Douro Hotel Porto Antigo ****
Cinfães
41°05’25.3”N 8°04’46.4”W

Hotel Minho ****

DESDE

Vila Nova de Cerveira

25¤

41° 58’ 32.235” N 8° 41’ 1.383” W

DESDE

30¤

SPA

Situado ao longo do Rio Douro, num edifício histórico, outrora
a Casa Senhorial de Serpa Pinto, o Douro Hotel Porto Antigo
oferece vinte e três confortáveis e acolhedores quartos, todos
climatizados. A maioria tem vista panorâmica para o Rio Douro e
alguns oferecem uma varanda privada.
Facilidades: restaurante especializado na gastronomia regional
e portuguesa, bar, piscina exterior, massagens no local, sala
disponível para receber eventos, sala de televisão e de jogos,
estacionamento.

A cinco quilómetros de Vila Nova de Cerveira, no coração do
Alto Minho, este hotel oferece 60 quartos duplos, com varandas
ou terraços, preparados para receber os mais pretigiados
hóspedes. O hotel oferece 5 suites temáticas cuja decoração se
destaca pela originalidade.

Vila Galé Collection Braga ****

Torre de Gomariz Wine & Spa
Hotel ****

Braga

N 41º 32’ 56.139’’ - W 8º 25’ 24.336’’

Facilidades: restaurante, winebar, piscina exterior, bar, área de
SPA (com horários limitados, das 09h30 às 13h00, para crianças
menores de 16 anos) com duche vichy, piscina interior, sauna,
banho turco e jacuzzi.

DESDE

52¤

Braga

41°35’18.2”N 8°32’09.2”W

DESDE

66¤

SPA

Inaugurado em 2018, no centro de Braga, uma das mais antigas
cidades do país, a poucos minutos a pé do centro histórico.
O hotel tem 123 quartos (duplos, familiares e superiores
que podem ser standard ou palácio), todos criteriosamente
equipados para corresponderem aos elevados padrões de
qualidade da cadeia Vila Galé.

Localizado em Cervães, insere-se numa paisagem verdejante,
definida pela vinha e por uma frondosa mata de cinco hectares.
Fundindo excepcionalmente a herança histórica da Torre e
Casa de Gomariz com a contemporaneidade, oferece elegância
e sofisticação em cada quarto, escolha óbvia para os hóspedes
mais exigentes.

Facilidade: bar e adega Santa Vitória, piscina exterior para
adultos e crianças, garagem (extra), parque infantil, claustro com
jardins e elevador panorâmico, serviço de lavandaria (extra),
área de SPA.

Facilidades: restaurante «Gomariz», bar «Tower Bar», winebar,
piscina exterior, área de SPA e centro de bem-estar com jacuzzi,
sauna e banho turco, estacionamento gratuito.
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The Yeatman *****

Vila Nova de Gaia
41° 8’ 0.034” N 8° 36’ 46.755” W

PORTO E NORTE

Hotel Infante Sagres *****

DESDE

Porto
41°08’52.7”N 8°36’43.2”W

113¤

SPA

DESDE

108¤

Considerado um dos mais belos e conceituados hotéis da cidade
do Porto, encontrando-se na lista Small Luxury Hotels of the World,
uma selecção certificada dos mais requintados hotéis do mundo,
o Hotel Infante Sagres fica no coração da cidade do Porto,
perto da Avenida dos Aliados, beneficiando de uma localização
excepcional. Dispõe de 85 quartos e suites, todos elegantemente
decorados.

Situado na zona histórica de Vila Nova de Gaia, onde estão as
mais antigas caves de Vinho do Porto, o Yeatman localiza-se
numa colina belíssima, com vistas deslumbrantes para o Porto
e, em todo o seu espaço envolvente, proporciona um ambiente
extremamente tranquilo e sereno dentro da cidade. Considerado

Facilidades: restaurante, bar «Vogue Café», serviço de concierge,
estacionamento privado (pago).

um dos melhores hotéis da região Norte, é um solene paraíso
para amantes de vinho. É membro da prestigiada organização
Relais & Châteaux e uma unidade única no panorama mundial
de hotéis de luxo. O restaurante, dirigido pelo chef Ricardo
Costa, tem duas estrelas Michelin e impõe-se como um espaço
de culto à gastronomia e ao vinho. Todos os quartos e suites têm
vistas panorâmicas para a cidade e um terraço privado, virado
para o Rio Douro.
Facilidades: serviço de concierge, serviço de valet parking,
estacionamento interior privativo, segurança privada, Caudalie
Vinotherapie SPA, piscina interior panorâmica, ginásio, piscina
exterior panorâmica, salas para reuniões e eventos, centro de
negócios, serviço de lavandaria, garrafeira.

The Vintage House *****
Pinhão
41°11’22.9”N 7°32’34.3”W

DESDE

75¤

No coração da Região do Douro, este hotel toca o rio Douro,
numa calma e encantadora paisagem, ainda dominada pelas
antigas quintas e grandes vinhas em socalcos. A antiga adega
foi adaptada para este magnífico hotel onde todos os quartos
beneficiam de vista para o rio.
Facilidades: restaurante «Rabelo», bar «Library», sala com
lareira, piscina exterior, court de ténis, loja de vinhos e produtos
regionais, cursos e provas de vinhos, estacionamento gratuito.
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Carmo’s Boutique Hotel - Small Luxury Hotels of the World *****
Ponte de Lima

N 41.775364 W -8.536371

DESDE

95¤

SPA

Romântico, intimista e exclusivo Boutique Hotel. O Carmo’s está localizado no coração do Minho, na Vila mais Antiga de Portugal - Ponte de
Lima. Convida à descoberta das Tradições, do Património Cultural, da costa Atlântica e da arquitectura da bela região do Porto & Norte até
Santiago de Compostela (90min). Com 15 Quartos e 3 Tendas Suite (experiência glamping de luxo) - em ambiente romântico com camas dossel,
luminosos e com uma decoração delicadamente requintada e exclusiva, cada um conta uma história diferente e única. Envolvido pelo verde
da Natureza, onde a vinha, símbolo de um povo que se eleva acima da terra se enraizou. Espaço de luxo onde o passado, a modernidade e as
raízes culturais convivem em perfeita harmonia.
Facilidades: Em exclusivo para os seus hóspedes usufruírem oferece uma ampla selecção de experiências desde visitas culturais e
gastronómicas/vínicas, experiências na natureza, piqueniques, passeios a cavalo. O Carmo’s convida à descoberta da sua piscina exterior e
jardins com uma vista magnifica para as montanhas, do seu restaurante de Cozinha Tradicional Portuguesa (no Salão ou no Terraço), da sua
Oficina do Vinho com provas de vinho e jantares temáticos à luz de velas. O Divino Spa oferece massagens e tratamentos de Aromaterapia, o
Natura Spa localizado numa tenda no exterior disponibiliza tratamentos de Ayurvédica.
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Hotel do Elevador ****
Braga

41°33’20.4”N 8°22’39.1”W

PORTO E NORTE

Hotel do Lago ***

DESDE

Braga

31¤

41°33’16.7”N 8°22’28.0”W

Reunindo no mesmo espaço a tradição, a cultura e a história,
este hotel distingue-se pela sua inegável qualidade. De estilo
clássico, oferece 22 quartos pensados ao pormenor, onde é
possível desfrutar do máximo conforto que uma das zonas mais
atractivas de Portugal pode oferecer. O hotel tem ainda um
dos mais emblemáticos restaurantes de Braga, especializado
em cozinha tradicional portuguesa, que oferece uma vista
panorâmica sobre a cidade.

DESDE

31¤

Este moderno hotel no Bom Jesus do Monte oferece a melhor
combinação de descanso, lazer e cultura. Com todo o encanto
de um alojamento histórico de finais do século XVII, o hotel
foi totalmente remodelado, criando espaços de descanso e
tranquilidade de última geração: quartos duplos e familiares, WiFi grátis, sala para eventos e esplanada panorâmica com vista
sobre toda a serra do Gerês.

Facilidades: restaurante Panorâmico, bar, jadins e wi-fi.

Facilidades: Wi-Fi grátis, depósito de bagagens, banho turco,
sauna, bar, restaurante e sala de jogos.

Hotel do Parque ****

Hotel do Templo ****

Braga

41°33’20.6”N 8°22’36.0”W

DESDE

Braga

31¤

41°33’15.3”N 8°22’38.0”W

Localizado numa das montanhas sagradas mais bonitas da
Europa, este hotel casa o conforto da contemporaneidade com o
encanto e o charme clássicos, que remete o hóspede às origens
do hotel, inaugurado em 1870. Os quarenta e quatro quartos e
suites do Hotel do Parque foram completamente remodelados
e aliam um estilo moderno à elegância clássica, convidando ao
descanso e à tranquilidade.

DESDE

31¤

Com a dimensão histórica de um hotel inaugurado no século
XIX, completamente remodelado, este hotel é um refúgio de paz,
descanso e bem-estar. Os 42 quartos oferecem a oportunidade
de descansar junto do famoso santuário e dentro de uma
paisagem única que permite passar uns dias de descanso em
quartos remodelados e equipados com serviços modernos.
Facilidades: centro de saúde e bem-estar completo, piscina
interior climatizada, jacuzzi, banho turco, ginásio, zona de
massagens, SPA e wi-fi.

Facilidades: centro de bem-estar (sauna, Banho Turco, sala de
massagens), bar, jardins e wi-fi.
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PORTO E NORTE

Casa Melo Alvim ****
Viana do Castelo
N 41.7004349 W -9.1851172

Monverde Wine Experience Hotel

DESDE

Amarante

32¤

N 41° 19’ 12.44” W 8° 07’ 13.02”

DESDE

53¤

SPA

Localizado em Amarante, dentro da Rota dos Vinhos Verdes,
este projecto nasceu entre os bagos e vinhedos da Quinta
da Lixa. O conceito dos amplos quartos, de design intimista,
consiste essencialmente na ligação do alojamento à exploração
e produção vinícola, promovendo-se o contacto directo com o
património cultural e paisagístico da zona envolvente.

Localizado em pleno centro histórico de Viana do Castelo, é
o solar urbano mais antigo da cidade, tendo sido construído
no estilo manuelino em 1509. Restaurada com fidelidade,
preservando toda a original riqueza arquitectónica, história e
cultural, esta casa senhorial transformou-se num confortável e
acolhedor hotel com vinte quartos e suites. Importa realçar a
particularidade de todos serem diferentes: cada um foi decorado
individualmente em estilos tradicionais portugueses dos séculos
XVII e XVIII. O restaurante «Porta93@CasaMeloAlvim» é uma
referência gastronómica incontornável na região e tem um
forte carácter inovador, oferecendo simultaneamente um bom
ambiente e uma excelente comida. O bar, com o mesmo nome,
oferece deliciosos pestiscos da selecção da chef Mariana Parra
Neto.

Facilidades: restaurante e bar «Monverde», adega, salas de
reunião, piscina exterior, área de SPA «Wine Experience SPA»
com serviço de massagens disponível e estacionamento privado.

Facilidades: restaurante, bar, sala de convívio com mesas
de jogo, três salas e um salão (sala e salão «Carreira», até 75
pessoas, «Crúzios», até 60 pessoas, «Conde do Camarido»,
até 80 pessoas), biblioteca, estacionamento gratuito, cesta de
piquenique.

Caléway Hotel ****
Vila Nova de Gaia

41°08’08.9”N 8°36’44.1”W

DESDE

53¤

Desfrutando de uma das vistas mais surpreendentes da cidade
do Porto, o Caléway Hotel está localizado no coração da Ribeira
de Gaia, conhecida mundialmente pelas famosas caves do
Vinho Porto. A arquitectura do Caléway Hotel define-se em
duas áreas distintas: a zona vintage (edifício principal) e a zona
contemporânea (extensão do projecto – ala nova). Os quartos
são muito confortáveis e têm vista rio ou cidade (na ala vintage),
ou vista Porto ou jardim (na ala contemporânea).
Facilidades: recepção 24 horas e jardim.
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CENTRO

Dolce Campo Real Lisboa *****

DESDE

Torres Vedras

50¤

39° 2’ 13.071” N 9° 14’ 20.461” W
SPA

Localizado em Torres Vedras, apenas a trinta minutos de carro de Lisboa, este empreendimento oferece a localização perfeita para explorar a
Região Oeste ou, simplesmente, para descansar no seio de uma impressionante paisagem. Dispõe de 151 quartos e suites, 40 apartamentos
(T1 e T2), townhouses (T2 e T3) e vivendas (V4 com piscina privada). Os modernos quartos estão completamente equipados para receber
os clientes mais exigentes. Quanto às moradias e apartamentos do Dolce CampoReal Lisboa, estas, além da sua qualidade superior que
está equipada com todas as facilidades necessárias para uma estada perfeita, oferecem acesso total aos serviços e comodidades do hotel,
incluindo restaurantes, piscinas e o SPA «Mandalay». Além disso, os hóspedes desfrutam de total privacidade, conforto e luxo proporcionados
por um apartamento privado.
Facilidades: quatro restaurantes e bares, três piscinas (duas exteriores e uma interior), um campo de golfe de dezoito buracos projectado
por Donald Steel, dois courts de ténis, área de SPA (piscina interior, jacuzzi, ginásio), vinte e três salas de reuniões, salas de conferência até 650
pessoas, campo de futebol de cinco, sala de jogos, parque de estacionamento gratuito e garagem.
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CENTRO

Praia D’el Rey Marriot *****
Óbidos
39° 23’ 26.368” N 9° 17’ 15.300” W

Praia D’El Rey - The Village
**** & The Beachfront *****

DESDE

62¤

Óbidos
39° 23’ 26.204” N 9° 17’ 15.435” W

DESDE

62¤

SPA

600 mt

Acesso
direto

Localizado sobre uma falésia perto da vila de Óbidos, a cinco

Com um design tradicional português, o Praia D’El Rey – The

minutos da Lagoa de Óbidos, junto às praias da Costa Atlântica,

Village 4* tem apartamentos e moradias com dois ou três

oferece 177 quartos e suites, equipados e decorados com classe

quartos, todos com a cozinha equipada e está localizado a dois

e requinte, com uma espaçosa área de estar com varanda ou

minutos a pé da praia. Os apartamentos by the garden são os

terraço de onde é possível ver o oceano ou os extensos e verdes

que estão à entrada do resort e, portanto, mais afastados da

campos de golfe. Quanto a serviços de restauração, o «Tempera»

praia enquanto os by the ocean estão na zona norte, a poucos

é um restaurante que funciona o dia todo e oferece bufetes

metros da praia. Quanto às vivendas, estas estão à entrada

temáticos enquanto o «Emprata Bistro» apresenta um conceito

ou no centro do resort. Facilidades: pequeno mercado, um

de pratos elaborados para partilhar numa experiência única.

restaurante, piscina exterior do condomínio, parque infantil,
terraços, estacionamento gratuito.

Facilidades: dois restaurantes (um restaurante principal,
«Tempera», e um à carta, «Emprata Bistro»), bar da piscina,

O Praia D’El Rey – The Beachfront 5* conta com moradias

«Sharx», junto à piscina exterior (aberta de Abril a Setembro),

de dois ou três quartos, todas na zona norte do resort. Os

lobby, lounge bar, salas de reuniões, lavandaria, área de

espaçosos e confortáveis quartos das moradias, com decoração

bem-estar, centro de fitness e SPA (piscina exterior, piscina

contemporânea, apresentam-se na vanguarda do requinte

interior aquecida, jazuzzi, banho turco), clube de ténis com

hoteleiro em Portugal. A unidade ainda oferece espaçosas

sete courts de piso rápido, campo de golfe de dezoito buracos,

varandas e terraços privados com vista para a praia e campo

academia de golfe e voleibol, parque infantil, parque de

de golfe. Facilidades: piscina exterior do condomínio, terraços,

estacionamento gratuito.

estacionamento gratuito e privativo.
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Cooking and Nature - Emotional
Hotel ****
Alvados
39º 32’ 53’’ N 8º 46’ 22’’ W

CENTRO

Hotel Moliceiro ****

DESDE

Aveiro
40° 38’ 31.016” N 8° 39’ 22.028” W

75¤

DESDE

73¤

Localizado em pleno coração do Parque Natural das Serras de
Aire e Candeeiros, este charmoso design hotel oferece doze
elegantes quartos que foram decorados e equipados a pensar
nos mais distintos hóspedes. Facilidades: restaurante e bar,
piscina exterior e interior, estacionamento gratuito, aulas
de cozinha, jantares temáticos, excursões a pé e de bicicleta
(serviços com custos adicionais), galerias de arte temporárias,
parque infantil, lareira exterior, recepção das 09h00 às 23h00.

Situado no centro histórico de Aveiro, apenas a dez minutos
de carro da Praia da Barra, esta unidade, com quarenta e nove
quartos, pode ser considerada um ex-líbris da oferta hoteleira
em Aveiro. O Hotel Moliceiro oferece, além da qualidade dos
quartos, três suites («Presidencial», «Veneza» e «Nupcial»)
que reúnem em si o romantismo de uma cidade eternamente
enamorada. Facilidades: bar com música ao vivo, protocolo
com o clube Holmes Place Aveiro (ginásio, aulas de grupo, piscina,
banho turco e jacuzzi).

Curia Palace Hotel SPA & Golf
****

TRYP Colina do Castelo ****

Curia

40°25’27.8”N 8°27’44.9”W

DESDE

Castelo Branco
39°49’34.4”N 7°29’55.3”W

40¤

DESDE

32¤

SPA

Este pequeno segredo da Região Centro está localizado no
cimo de uma colina e oferece uma vista panorâmica de Castelo
Branco. Tem 103 quartos, incluindo 6 suites, todos devidamente
equipados para cumprir os requisitos para uma estada
memorável.

Este mágico e remodelado palácio está situado na cénica
paisagem das vinhas e jardins da Bairrada. Os cem luxuosos
quartos e suites são espaçosos e decorados em art déco.
Facilidades: restaurante, dois bares (piscina exterior sazonal
e lobby), piscina exterior sazonal (abre apenas no verão), área
de SPA (piscina interior de jactos, jacuzzi, banho japonês, sauna,
banho turco e duas salas para terapias), dois campos de ténis,
capela privada, quinta pedagógica com animais, internet wi-fi
gratuita das zonas públicas e estacionamento privativo gratuito.

Facilidades: restaurante, bar, centro de bem-estar com piscina
interior, sauna e banho turco, dois campos de squash, salas de
reuniões, banheira de hidromassagem, três campos de ténis,
garagem (gratuita) ou parque privado exterior.
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CENTRO

Monte Real Hotel, Termas & Spa ****

DESDE

Monte Real

25¤

39°51’05.4”N 8°52’01.4”W
SPA

Localizado numa ampla propriedade privada em Monte Real com cerca de 24 hectares, o Resort Monte Real, que faz parte do Parque
Termal e combina a elegância de um palácio antigo com a arquitectura moderna. Os 101 quartos (individuais, duplos, comunicantes, suites
e familiares) apresentam uma decoração contemporânea e mobiliário elegante. Quanto à restauração, o hotel dispõe de um restaurante,
«Paços da Rainha», que propõe cozinha mediterrânea e portuguesa, reinventando-a com técnicas inovadoras, e um elegante bar junto do
jardim interior. Além destas facilidades, dispõe de um campo de mini-golfe de dezoito buracos e um parque infantil. O Santuário de Fátima
está aproximadamente a quarenta quilómetros e Nazaré a cerca de quarenta e cinco quilómetros.
Facilidades: bares e restaurante, salas com capacidade até 250 pessoas, parque infantil, campo de mini-golfe, dois campos de ténis, três
quilómetros de caminhos pedonais com equipamentos de manutenção, área de SPA (piscina interior aquecida, sauna, banho turco, jacuzzi,
rains-sky, kneipp, cascata, duches sensoriais e zonas de relaxamento), estacionamento privado (garagem e parque exterior).

30

Tarifas dinâmicas - consulte o seu agente de viagens

Palácio da Lousã Boutique
Hotel ****
Lousã
40°06’33.6”N 8°14’47.4”W

CENTRO

Ride Surf Resort & SPA ****

DESDE

Peniche
39°21’47.6”N 9°20’10.3”W

35¤

DESDE

33¤

SPA

Situado em pleno centro histórico da Vila da Lousã, porta de

Apresentando-se como uma das grandes novidades dos
últimos anos em Peniche, este hotel é o equilíbrio perfeito
entre o conforto de uma unidade contemporânea, a natureza
envolvente e a adrenalina do desporto. É o local indicado para
hóspedes individuais, famílias e grupos e, para isso, oferece
três tipologias de alojamento: quarto duplo (com cama de casal
ou duas camas individuais, até três pessoas), quarto duplo ride
(com cama de casal ou duas camas individuais e um beliche, até
quatro pessoas) e quarto partilhado (com três beliches, até seis
pessoas).

entrada por excelência da Rota das Aldeias do Xisto, o Hotel
oferece uma atmosfera acolhedora e vistas deslumbrantes
sobre a Serra da Lousã. Os 41 quartos (23 no palácio e 23 na
ala nova) conjugam o charme dos ambientes históricos à mais
avançada tecnologia, proporcionando o máximo conforto a
todos os que o visitam. Os arredores do hotel são um convite
para desfrutar da natureza. O hotel dispõe de um conjunto de
experiências pode escolher para enriquecer a sua estada como
um passeio na Serra da Lousã ou uma escalada. Pode observar
o jogo selvagem (veados e javalis) no seu habitat natural e visitar

Facilidades: restaurante «Wow» (especializado em cozinha
mediterrânica), «Le Pop Bar» (cocktails de assinatura, terraço com
500 m2), «About SPA» (duas salas de tratamentos, sauna, banho
turco), ginásio, sala de reunião (capacidade até 80 pessoas), sala
de jogos (matraquilhos, ténis de mesa, air hockey, arcade, setas),
«The Shop» (artigos personalizados na hora, material técnico
de skate e surf e marca exclusiva «Picture»), piscina exterior
aquecida, parque infantil, skatepark, rede de voleibol, boulder
de escalada, slackline, sala de secagem para fatos de surf e
carregadores Tesla.

um conjunto de edifícios seculares, como o castelo medieval de
Arouce, os poços do Real Neveiro, onde gelo foi armazenado
no inverno para ser enviado mais tarde para a cave do Rei em
Lisboa e a capela da Nossa Senhora das Dores, na montanha.
Facilidades: Restaurante, piscina exterior, centro de reuniões - 5
salas, sala de jogos, parque infantil, jardins, loja de presentes,
estacionamento.
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LISBOA E COSTA

Pestana Cascais Ocean &
Conference Aparthotel ****
Cascais
38°41’46.6”N 9°26’18.1”W

Vila Galé Sintra Resort Hotel,
Conference & Revival SPA
*****

DESDE

48¤

DESDE

57¤

Sintra
N 38º 49’ 49.711’’ - W 9º 23’ 56.437’’

SPA

4 km

SPA

Localizado numa das zonas mais luxuosas da região litoral
de Lisboa, todos os quartos deste hotel têm uma kitchenette,
varanda e ar-condicionado. Oferece a todos os hóspedes um
shuttle gratuito até ao centro de Cascais, disponível todo o ano, e
para a praia do Guincho, activo nos meses de Verão.
Facilidades: restaurante, bar, parque infantil, piscina exterior,
piscina interior aquecida, área de SPA com piscina interior e
banho tursco, centro de fitness, estacionamento gratuito e
privado.

Em plena Várzea de Sintra, rodeado de zonas verdes e com
uma deslumbrante vista para o Palácio da Pena, o Vila Galé
Sintra Resort Hotel, Conference & Revival SPA, pensado para
famílias, diferencia-se pelo seu conceito inovador na área
da saúde. A grande aposta deste healthy lifestyle hotel são
os diferentes programas de bem-estar físico e mental, com
propostas de alimentação saudável e equilibrada, reeducação
de hábitos alimentares, aconselhamento e intervenção de
várias especialidades médicas e check-up, em parceria com
a Cintramédica. A vocação para receber famílias é outra das
características deste empreendimento que disponibiliza 136
apartamentos, entre os quais 44 são familiares, e 15 suites.
Facilidades: restaurantes com propostas de alimentação
gourmet light e buffet de baixo teor calórico, piscina exterior, SPA
e área de fitness, salas de reuniões, salão de eventos, clube e
parque infantil.

Pestana Sintra Golf ****
Sintra
38°45’45.2”N 9°22’01.6”W

DESDE

42¤

Localizado na Quinta da Beloura, uma luxuosa zona que tem um
campo de golfe com dezoito buracos, este hotel tem suites com
jacuzzi privado, ideais para criar ambientes românticos, e suites
mezzanine, perfeitas para famílias. O restaurante «Mourisco»
serve cozinha tradicional portuguesa e pratos internacionais
enquanto o bar «Chafariz» prepara elegantes cocktails e snacks.
Facilidades: restaurante, bar, piscina exterior e uma interior,
SPA, fitness centre, academias de golfe e ténis.
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LISBOA E COSTA

Grande Real Villa Itália Hotel e Spa *****
Cascais

GPS 38° 41’ 27.902’’N 9° 25’ 26.285’’W

DESDE

75¤

SPA

500 mt

Localizado frente ao mar de Cascais e junto das melhores praias da costa de Lisboa, com um ambiente onde o clássico e o contemporâneo
se fundem num só cenário, este hotel é fruto da adaptação da antiga casa de Humberto II, último rei de Itália. Com um total de 124 quartos,
incluindo as sofisticadas suites e penthouses familiares, este requintado hotel oferece uma gastronomia de excelência no restaurante e bar «La
Terrazza» e «Belvedere Ristorante», preparada pelo premiado e conceituado chef Paulo Pinto.
Facilidades: dois restaurantes, bar, snack-bar na piscina, esplanadas, sala de jogos, sala de leitura, salas de reuniões e eventos com capacidade
máxima até 400 pessoas, cabeleireiro, cobertura wireless total, business centre, parque infantil, piscina exteriores com água do mar para
adultos e crianças, «Real SPA Therapy» (custo adicional), ginásio, áreas de relaxamento, hammam, sauna, fonte de gelo, duche de jacto,
hidromassagem, duche vichy, gabinete de envolvimentos e salas de tratamentos. Tem ainda parque de estacionamento (custo adicional) e
garagem com 52 lugares (custo adicional).
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LISBOA E COSTA

Palácio Estoril Hotel
Golf e Spa *****
Estoril
38°42’20.1”N 9°23’45.9”W

Nau Palácio do Governador
*****

DESDE

75¤

Lisboa
38°41’41.6”N 9°12’52.6”W

DESDE

88¤

SPA

SPA

Apesar de ter sido construído em 1930, o Palácio Estoril dos
dias de hoje mantém muitas das características desse período.
O ambiente exclusivo que se faz sentir no hotel inspira todos
aqueles que nele entram, desde a sua impressionante fachada
integralmente branca e belíssimos jardins, até à sua elegante
decoração clássica, actualizada no decorrer do tempo, mas
sem perder a matriz de intemporalidade, luxo e sofisticação.
Durante a Segunda Guerra Mundial, devido à neutralidade
de Portugal, algumas famílias reais exilaram-se no Estoril,
tornando-se este conhecido como a «Costa dos Reis». O Hotel
Palácio foi a casa escolhida para a estada de inúmeros membros
da realeza europeia e foi também frequentado por espiões
britânicos e alemães, que muitas vezes se encontravam no seu
bar. Posteriormente, estas histórias de intriga e espionagem
inspiraram famosos romancistas e cineastas, sendo o hotel
cenário de um dos filmes de James Bond, «Ao Serviço de Sua
Majestade».

Localizado no centro histórico de Belém, numa das zonas
mais bonitas e emblemáticas da capital, este histórico hotel foi
erguido na antiga casa do Governador da Torre de Belém. Este
emblemático hotel de charme faz reviver um legado histórico
ímpar, ao mesmo tempo que enaltece a qualidade, exclusividade
e requinte. Com sessenta quartos luxuosos, incluindo três suites,
os quartos reflectem um estilo moderno com pormenores
históricos que preservam a sua antiguidade. Quanto à
restauração, o hotel dispõe de um restaurante, “Ânfora”, onde
se prova uma cozinha de autor, de sabores autênticos trazidos
pelos melhores produtos da terra e do mar, e um bar com uma
esplanada privilegiada frente à piscina exterior do hotel, ao rio
e à Torre de Belém. Além destas facilidades, existe um jardim, o
SPA “Felicitás” com uma área de 1200 metros quadrados e uma
piscina de 25 metros.
Facilidades: restaurante, bar, biblioteca, duas piscinas
exteriores, SPA e centro de bem-estar, ginásio, piscina interior,
WI-FI gratuito, estacionamento privado.

Facilidades: dois restaurantes e bar, piscina exterior, ginásio e
salas de tratamentos, SPA com piscina dinâmica, sauna, banho
de sensações, banho turco e jacuzzi.
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Hotel Real Palácio *****
Lisboa
38° 43’ 55.897’’ N 9° 9’ 2.735’’ W

LISBOA E COSTA

Hotel Real Parque ****

DESDE

Lisboa
38° 44’ 0.156’’N 9° 9’ 0.905’’W

44¤

DESDE

37¤

Situado no centro de Lisboa, perto do Parque Eduardo VII e

Situado no centro da cidade de Lisboa, próximo das principais

apenas a dez minutos do aeroporto e com acesso a uma larga

atracções turísticas e culturais, apenas a cerca de dez minutos

rede de transportes e próximo dos principais pontos de interesse

a pé da Praça do Marquês de Pombal e do Parque Eduardo

culturais, este hotel resulta da recuperação do antigo Palácio

VII e com acesso a uma larga rede de transportes públicos, é

Guedes Quinhones, remontando a meados do século XVII. Com

a opção ideal para descobrir a capital portuguesa num hotel

um total de 147 quartos, é fruto de uma sinergia perfeita entre

de excelência. Composto por 153 quartos (8 individuais, 139

o registo clássico e o contemporâneo, remetendo-o para uma

duplos e 6 suites com terraço), decorados num estilo tradicional,

história de encantar. Com interiores da autoria de uma das mais

inspirado na envolvente do hotel, oferece aos clientes um

conceituadas decoradoras portuguesas, Graça Viterbo, todos

serviço de excepção. Todos os quartos têm ar-condicionado e

os quartos privilegiam de conforto, privacidade e requinte. Não

cofres individuais.

obstante, em qualquer um dos doze quartos integrados no
antigo palace, é oferecida aos hóspedes a oportunidade de se

Facilidades: restaurante à carta, «Real Sports Bar», business

sentirem anfitriões num palácio.

centre, ligação de internet gratuita, uma sala para eventos,
garagem com capacidade para 48 lugares.

Facilidades: bar, restaurante à carta, sala de televisão, sala
de reuniões e conferências com cobertura wireless total,
estacionamento público disponível e garagem, lavandaria
(serviços com custos adicionais).
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LISBOA E COSTA

Czar Lisbon Hotel ****
Lisboa
38°43’46.2”N 9°08’05.3”W

Hotel Mundial ****

DESDE

Lisboa

29¤

38° 42’ 54.086” N 9° 8’ 13.176” W

Estrategicamente localizado numa das avenidas mais
emblemáticas da capital portuguesa – a Avenida Almirante Reis –,
a localização deste hotel permite que o hóspede encontre, a
escassos passos, uma estação de metro com ligação directa
à baixa da cidade a também a consiga explorar a pé. Com 77
elegantes quartos, de decoração contemporânea e sofisticada,
o Czar Lisbon Hotel promete uma experiência acolhedora e
cosmopolita.

DESDE

51¤

A localização do hotel no coração de Lisboa, na zona da Baixa
Pombalina, com o Castelo de São Jorge como cenário e a Praça
do Rossio a dois passos de distância, são as características mais
distintivas deste hotel. Totalmente renovados, os 349 quartos
mantiveram as suas características originais, mas possuem uma
nova e fresca elegância.

Facilidades: um restaurante, ginásio, sala de reunião e garagem.

Facilidades: dois restaurantes, incluindo o afamado «Varanda de
Lisboa», dois bares um deles, o ROOFTOP, com vista panorâmica
sobre Lisboa; e garagem gratuíta (mediante disponibilidade).

Iberostar Lisboa *****

Hotel da Estrela ****

Lisboa

37° 7’ 9.334” N 8° 32’ 9.316” W

DESDE

Lisboa

68¤

N 38.721747O W 9.154143

DESDE

44¤

SPA

O novo hotel Iberostar Lisboa é a chave para abrir todas as
singularidades da capital portuguesa. O hotel dispõe de 166
quartos duplos ou suites e todos requintadamente equipados
e decorados para agradar os hóspedes das escapadinhas
românticas, das zonas comerciais modernas, das viagens de
negócios e da Lisboa boémia.

Membro da Small Luxury Hotels of the World, o Hotel da Estrela é
um pequeno hotel de charme no coração de Lisboa, no bairro
de Campo de Ourique e junto à Basílica da Estrela. Os dezanove
quartos e suites oferecem vistas impressionantes sobre o jardim,
a cidade e o rio Tejo. São quartos espaçosos, confortáveis,
com um ambiente que combina a iconografia das escolas de
antigamente com o design contemporâneo. Duas das suites têm
camas Hästens, consideradas as melhores do Mundo.

Facilidades: um restaurante, um lobby bar, centro de wellness e
SPA, ginásio, piscina exterior, bar da piscina, jardim vertical no
terraço, centro de negócios, parque de estacionamento.

Facilidades: um restaurante, sala de reuniões, jardim e parque
de estacionamento (extra).
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Montado Hotel & Golf Resort
****
Palmela
38°45’45.2”N 9°22’01.6”W

LISBOA E COSTA

Aldeia dos Capuchos Hotel,
Golf & SPA ****

DESDE

38¤

Caparica

38° 38’ 51.343” N 9° 13’ 27.747” W

DESDE

43¤

SPA

Situado à entrada da histórica Vila dos Capuchos, e servido por
uma extensa área verde, onde se destaca o campo de golfe e um
excelente circuito de manutenção, este moderno hotel dispõe de
uma vasta facilidade de acessos que ali à qualidade do serviço
que presta. Conta com quartos duplos, estúdios, suites (júnior,
familiar e superior) e apartamentos com dois quartos.

O Montado Hotel & Golf Resort é um destino de eleição para
aproveitar o melhor da região e sair da rotina. Com 90 quartos
e 3 suites, todos com varanda, destaca-se o campo de golfe que
tem sido anfitrião das mais importantes provas que se disputam
em Portugal, famoso pelo green do buraco 18 localizado numa
ilha. Dispõe ainda de 2 salas de reuniões com luz natural e
totalmente equipadas, um restaurante com vista panorâmica e
capacidade para 140 pessoas, bar com esplanada, Spa, ginásio e
parque de estacionamento gratuito. Um lugar privilegiado para
eventos de negócios, reuniões, congressos e team building ou,
ainda, para celebrar uma data tão especial, como um casamento,
aniversário ou batizado. Situado na Costa Azul, numa região
famosa pelos seus vinhos, natureza, sabores tradicionais e
magníficas praias.

Facilidades: restaurantes, club house, piscinas exteriores (adultos
e crianças), centro de bem-estar, piscina com hidromassagem.

Facilidades: restaurante, bar, loja dedicada ao golfe, campo de
golfe, campo de treino de golfe (Driving Range), piscina interior
(não aquecida), sauna, jacuzzi, ginásio, salas de reunião e parque
de estacionamento.

Evidencia Belverde Atitude ****
Amora - Seixal
38°35’56.9”N 9°08’22.7”W

DESDE

68¤

SPA

Inserido numa zona privilegiada pela fusão do mar e do golfe, este
hotel é um refúgio de descanso, conforto, modernidade e lazer.
Inaugurado em 2013, destaca-se pela sua arquitectura moderna
e pelas peças de decoração das mais variadas proveniências e
que criam um ambiente detalhista, íntimo e sensorial.
Facilidades: um restaurante, um bar, uma piscina exterior,
ginásio, área de SPA «Atitude» (piscina interior aquecida, jacuzzi,
banho turco e quatro salas de tratamentos).
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ALENTEJO

Alentejo Marmòris Hotel e Spa *****

DESDE

Vila Viçosa
38°46’38.3”N 7°25’08.7”W

75¤

SPA

Imaginado para celebrar toda a qualidade do mármore Português, Alentejo Marmòris Hotel & Spa *****, membro da Small Luxury Hotels of the
World, assume-se como um verdadeiro museu dedicado à rocha ornamental, exclusivo, luxuoso e distinto.
Sito no centro da monumental Vila Viçosa (Callípole, ou seja, Terra Formosa), apenas a 180km de Lisboa e 60km de Évora, o Hotel é ponto
de chegada para uma experiência memorável de tranquilidade e conforto. Se preferir, ponto de partida para descobrir todo este território
de heranças culturais riquíssimas: castelos medievais, belas igrejas, um grande lago, um Palácio Real…mas também vinhos de nível muito
elevado e ótima gastronomia. Conta com 44 quartos todos diferentes uma vez que as casas de banho apresentam diversas combinações e
peças esculpidas em mármore.
Facilidades: restaurante, bar, lobby lounge, piscina exterior (disponibiliza toalhas de piscina), 3 salas de reuniões, pátio ao ar livre e Spa com
hamman, duche escocês, sala gommage, tanque de hidromassagem. Dispõe ainda de garagem (extra) e serviço de recepção 24h. Sabores.
Experiências. Paisagens. Cultura. Tradição. Perca-se na beleza do Alentejo e deixe-se conquistar.
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Nau Lago Montargil & Villas *****
Montargil

39°04’26.6”N 8°10’00.9”W

ALENTEJO

Vila Galé Collection Elvas ****

DESDE

Elvas

55¤

38°52’50.1”N 7°10’02.2”W

SPA

DESDE

47¤

SPA

Com 99 quartos, 6 suites e 11 villas (com dois ou três quartos e
com piscina privada) esta unidade Nau é, dada a sua qualidade
superior, uma das procuradas no Alentejo. Sozinho, a dois ou
em família, é possível desfrutar de uma planície tipicamente
alentejana pernoitando num hotel de serviço galoardado.

Em pleno centro histórico de Elvas, classificado pela UNESCO
como Património Mundial, esta unidade hoteleira resulta da
reabilitação do antigo Convento de São Paulo. Os 81 quartos
duplos, familiares e suites estão devidamente equipados para
oferecer ao cliente uma estada aprazível.

Facilidades: restaurante, bar, SPA, quatro piscinas exteriores,
uma piscina interior, kids club (sazonal), garagem (gratuita).

Facilidades:
restaurante,
bar,
garagem
(mediante
disponibilidade),
parque
de
estacionamento
gratuito,
estacionamento exterior para autocarros, área de SPA (uso
de touca obrigatório na piscina interior) e piscina exterior,
biblioteca, adega.

The Noble House ****

Vila Galé Évora ****

Évora

38°34’18.6”N 7°54’20.1”W

DESDE

Évora

47¤

N 38º 34’1.576” - W 7º 54’56.395”

DESDE

39¤

SPA

O The Noble House, cujas origens remontam ao século XV, é um
genuíno exemplar da pousada nobre alentejana. Localizado no
coração histórico de Évora, a dois minutos a pé da Sé Catedral
e do Templo Romano, é um fantástico ponto de partida para
descobrir Évora, Património Mundial da Humanidade pela
UNESCO, e o todo o mundo escondido dentro do Alentejo. Os
quartos e suites são acolhedores e inspirados nas tradições
alentejanas.

Inaugurado em 2015, fica junto às muralhas de Évora, uma das
mais bonitas cidades da Europa, a dois minutos a pé do centro
histórico. O hotel tem 185 quartos (standard, superiores com
vista para a piscina, familiares e 6 suites), todos criteriosamente
equipados para corresponderem aos elevados padrões de
qualidade da cadeia Vila Galé.
Facilidade: piscina exterior para adultos e crianças, garagem
(extra), parque infantil, serviço de lavandaria (extra), área de SPA.

Facilidades: bar, lavandaria (extra), estacionamento privado
(extra).
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ALENTEJO

Santiago Hotel Cooking & Nature ****

DESDE

38¤

Santiago do Cacém
38°01’02.6”N 8°41’23.9”W

Combinando design moderno e tradicional com uma forte ligação à cultura e tradições alentejanas, o Santiago Hotel Cooking & Nature,
a primeira unidade DHM – Discovery Hotel Management no Alentejo, está situado numa colina com vista sobre o Castelo de Santiago do
Cacém e rodeado pelos campos alentejanos. Com uma forte ligação à cultura e às tradições locais, é um hotel cujas principais atracções
são as experiências gastronómicas e culinárias, dispondo de vários workshops temáticos. A cerca de vinte quilómetros das praias desertas
e imaculadas da Costa Alentejana, o Santiago Hotel é o ponto de partida ideal para desfrutar de uma variedade de actividades, incluindo
wind-surf, kite-surf, caminhadas, ciclismo e pesca. O hotel fica a quinze minutos de carro da cidade costeira de Sines.
Facilidades: centro de fitness, piscina exterior, bar, restaurante, acesso wifi gratuito em todo o hotel e estacionamento exterior gratuito.
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ALGARVE
Sagres a Lagos

Estrela da Luz ****
Lagos

37° 5’15 .23” N 8° 44’ 2.01” W

Baía da Luz ****

DESDE

Lagos

30¤

37° 5’25 .15” N 8° 43’ 32.71” W

350 mt

DESDE

31¤

200 mt

Localizando-se a cerca de sete minutos a pé das lojas e de
restaurantes da Praia da Luz, o Estrela da Luz disponibiliza
apartamentos confortáveis e funcionais com varandas privadas.
Os apartamentos T0, T1, T2 e T3 têm todos casa-de-banho
completa, ar-condicionado, cozinha moderna equipada com
máquinas de lavar louça e roupa, ferro e tábua de engomar,
microondas, forno, máquina de café Nespresso e TV satélite. O
serviço de limpeza e mudança de toalhas é feito duas vezes por
semana e a troca de lençóis é feita semanalmente. Poderá ser
exigida uma caução de 250 eur no check-in que será reembolsada
no check-out, caso não se verifiquem danos nos apartamentos.

Aproximadamente a seis minutos a pé da Praia da Luz e a cinco
quilómetros da cidade de Lagos, rodeado por ricos jardins,
este agradável empreendimento está a uma curta distância
de todos os bares locais, restaurantes, supermercados, lojas e
bancos. Dispõe de apartamentos T1, T2 e T3, todos com varanda
privada e casa-de-banho completa com secador de cabelo e
chão aquecido, além disso oferecem também cozinha equipada
com máquinas de lavar louça e roupa, ferro e tábua de engomar,
microondas, forno e máquina de café Nespresso, TV satélite,
ar-condicionado e terraço.
Facilidades: duas piscinas para adultos, uma para crianças,
parque infantil, ténis court, um campo de desporto multiusos,
bar junto à piscina, restaurante («Alloro», especialista em
cozinha e vinhos italianos), servido de ama e lavandaria (custo
extra), parque de estacionamento gratuito.

Facilidades: duas piscinas para adultos e outra para crianças,
um restaurante e um bar de apoio à piscina (durante o verão),
internet nas áreas comuns e nas acomodações, ginásio, piscina
interior aquecida, sauna, jacuzzi e tratamentos de beleza (extra),
court de ténis e campo de futebol. Dispõe ainda de parque de
estacionamento gratuito e serviço de recepção 24h.
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ALGARVE
Sagres a Lagos

Nau Salema Beach Village
Salema - Vila do Bispo

37°04’06.0”N 8°49’48.8”W

Tivoli Lagos Algarve Resort
****

DESDE

47¤

Lagos

DESDE

32¤

37° 6’ 20.785” N 8° 40’ 33.979” W
SPA

500 mt

3 km

Localizado na vila piscatória de Salema, genuína e longe do

Com uma localização privilegiada no coração de Lagos, este hotel

turismo massificado do litoral algarvio, com as suas tradições

transmite a cultura algarvia, desde a decoração aos caminhos de

ligadas ao mar, ruas estreitas e casas caiadas de branco, no

branco e azul que ligam os quartos, pátios, restaurantes e bar.

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, este

Remodelado em 2018 para servir melhor os todos os clientes,

empreendimento fica a cerca de quinze quilometros de Lagos.

estreantes e habituais, o hotel dispõe de quartos e suites

Conta com 114 moradias de dois ou três quartos, com varandas

renovadas e equipadas com com todas as comodidades de

e terraços generosos permitindo a entrada de luz natural. Todas

um moderno hotel. O centro de Lagos está a menos de quinze

as unidades dispõem de cozinha equipada com microondas,

minutos a pé do Tivoli e as grutas da Ponta da Piedade estão a

máquina de lavar loiça e roupa, torradeira, chaleira, máquina

uma curta viagem de barco.

de café Nespresso, tábua e ferro de passar, varinha mágica e
cofre. A Praia da Salema, classificada pelo jornal britânico «The

Facilidades: restaurantes, bares, duas piscinas exteriores, uma

Guardian» como a 15.ª melhor praia do mundo, fica somente a

piscina para crianças, piscina interior aquecida e jacuzzi, zona

uns agradáveis passos de distância.

de SPA (sauna, banho turco, duche vichy, sala de massagens e
ginásio), lavandaria (custo adicional), sala de jogos, programas

Facilidades: piscina exterior, bar na piscina, estacionamento

de golfe, salas para conferências e reuniões, Internet (custo

exterior gratuito, Wi-Fi grátis nas moradias e áreas comuns,

adicional), parque de estacionamento exterior gratuito, garagem

transporte gratuito para a praia (sazonal).

(custo adicional).
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ALGARVE
Sagres a Lagos

Marina Club ****

DESDE

Lagos
37° 6’ 39.663” N 8° 40’ 21.634” W

73¤

SPA

800 mt

O Marina Club Lagos Resort, ancorado na Marina de Lagos, uma das mais belas da Europa, está equipado com conforto e oferece todas
as condições para entrar destacado no álbum de recordações de todos os hóspedes que recebe. Seja em férias ou em negócios, este
empreendimento dá-lhe a oportunidade de escolher entre várias tipologias: Suites e estúdios no Suite Hotel (4****) | Apartamentos T2
no Marina Club I (3***) | Estúdios Superiores, apartamentos superiores T2 e T3 , no Marina Club II (4****); com vistas Sul, para a Marina
de Lagos e/ou para a piscina do Resort. É importante saber que o edifício Marina I (3***) não dispõe de elevador. Todos os apartamentos
estão equipados com ar condicionado, cofre (custo extra), cozinhas/kitchenettes e varandas ou terraços. O restaurante «WAY POINT», entre a
piscina do Resort e a Marina de Lagos, com uma esplanada voltada para cada uma e um espaço interior de decoração cuidada e acolhedora,
apresenta duas cartas (almoços, snacks e jantares) que apostam em sabores mediterrânicos em refeições ligeiras ou mais sofisticadas. O
Bar Regata, agradável e confortável para tomar uma bebida, um snack ou simplesmente para “estar” apresenta uma decoração com temas
náuticos num espaço contemporânea.
Facilidades: O «Marina Spa» (custo extra), inclui: Ginásio, piscina interior aquecida com jacuzzi, sauna e oferece um programa de massagens e
um vasto conjunto de tratamentos. O acesso é restrito a maiores de 16 anos. Estão incluídos no período da estadia, nos apartamentos limpeza
diária (excepto kitchenettes), WI FI no empreendimento e estacionamento.
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ALGARVE
Alvor a Monchique

Monchique Resort & SPA *****

DESDE

Monchique

57¤

37°16’48.8”N 8°33’07.7”W

SPA

Descubra um lado diferente do solarengo Algarve no nosso refúgio situado bem no alto da Serra de Monchique. Rodeado por montes
ondulantes, com vista até à costa algarvia, o Monchique Resort & Spa, usufrui de uma localização invejável – longe o suficiente, perto o
suficiente. Relaxe e refugie-se do típico caos citadino e das praias sobrelotadas, e desfrute de um acesso único a maravilhosas atrações e a
praias intocadas.
O Monchique Resort & Spa é o conceito da elegância requintada, com um surpreendente equilíbrio entre o luxo moderno e os melhores
recursos da natureza. Com suítes espaçosas e confortáveis, um spa relaxante, opções gastronómicas deliciosas e uma enorme variedade
de atividades gratuitas disponíveis, tanto no Resort como nas proximidades. Este retiro idílico tem uma localização invejável na Serra de
Monchique.
Facilidades: Actividades Fitness e Wellbeing, Kids Club, piscina exterior, Spa (custo extra), estacionamento gratuito e wi-fi gratuito.
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ALGARVE
Alvor a Monchique

Villa Termal das Caldas de Monchique SPA Resort ****
Monchique

37° 17´ 6.968” N 8° 33´ 13.406” W

DESDE

49¤

SPA

Perfeitamente localizado no Parque Natural da Serra de Monchique, outrora procurada pelo povo romano por causa das propriedades
termais das suas águas, este empreendimento está distribuído em três hotéis de características únicas, antigos edifícios do século XIX e
cuidadosamente reconvertidos para oferecerem quartos únicos e confortáveis. O «SPA Termal» é o único do sul de Portugal e a água tem um
ph perfeito para prevenção e tratamento. As águas alcalinas e ricas em flúor, mundialmente conhecidas, fazem deste um espaço único e uma
referência de bem-estar.
O «Hotel Central» proporciona a simbiose perfeita entre o sossego da Serra de Monchique e a alegria da praça principal da vila. Os seus 25
quartos e 10 suites são únicos, clássicos e elegantes. Os 18 quartos e 4 suites do «Hotel D. Carlos Regis» oferecem vistas para o vale e para
a serra, são amplos e criam um ambiente calmo que combina linhas modernas com decoração clássica. O «Boutique Hotel Telmal» tem 46
quartos que são um verdadeiro retiro e o local ideal para desfrutar de momentos únicos e relaxantes.
Facilidades: piscinas, kids club, «SPA Termal», ginásio, lojas, bares e restaurantes.
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ALGARVE
Alvor a Monchique

Nau Morgado Golf & Country
Club ****
Portimão

Vale da Ribeira Residences
****

DESDE

46¤

Mexilhoeira Grande

DESDE

49¤

37°10’05.9″N 8°38’28.5″W

37° 11’ 48.163” N 8° 34’ 3.917” W

9 km

8 km

O Vale da Ribeira Residences, próximo das praias de areia
imaculada e das aldeias fotogénicas, é uma propriedade com
vinte e três hectares inserida numa zona rural, lozalizando-se a
dez minutos de carro da Meia Praia. Esta unidade é um espaço
onde é possível encontrar um retiro de simplicidade e inspiração,
mesmo no coração do Algarve, afastado das correntes de
turismo massificado. As deslumbrantes moradias privadas estão
rodeadas por pinheiros, sobreiros e árvores de citrinos, árvores
que permitem desfrutar do doce aroma de um cenário natural.
Oferece simultaneamente a flexibilidade de uma estada num
alojamento com cozinha própria e o encanto acolhedor de uma
casa acolhedora rodeada de natureza. Oferece moradias de um,
dois ou três quartos, perfeitas para famílias. Todas com cozinha
totalmente equipada e sala em open space, incluindo ainda um
terraço ou um pátio para que o hóspede possa desfrutar da
vista.

Com dois campos de golfe, que servem diferentes tipos de
jogadores, de amadores a profissionais, este excepcional
empreendimento privilegia o contacto com a natureza, com
o lazer e o com bem-estar. A «Golf Academy and Club House»
disponibiliza aluguer de equipamento de golfe e aulas de golfe
individuais ou em grupo. O hotel inclui ainda programas de
entretenimento para crianças no clube infantil e uma variedade
de espectáculos nocturnos. Todos os seus 98 quartos estão
devidamente equipados para que uma estada excepcional seja
garantida. O centro de Portimão fica a vinte minutos de carro e
oferece muitos restaurantes, cafés e bares. A marina de Portimão
está aproximadamente a quinze quilómetros do hotel e a Praia
de Alvor está aproximadamente a cerca de nove quilómetros.
Facilidades: um restaurante, um bar e um snack-bar, clube de
golfe, duas piscinas exteriores para adultos e duas para crianças,

Facilidades: piscina principal de beiral infinito, piscina crianças,
bar da piscina com snacks e cocktails, programa de atividades
para crianças, estacionamento privado para as V2 e V3
superiores, estacionamento gratuíto e mercearia.

parque de estacionamento gratuito, wi-fi grátis e ilimitado em
todas as áreas.
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ALGARVE
Alvor a Monchique

Estrela do Vau ****
Portimão

37°07’32.2”N 8°33’53.6”W

Clube Vilarosa ***

DESDE

35¤

Praia da Rocha

37° 7’ 29.50” N 8° 32’ 23.27” W

DESDE

19¤

TI
650 mt

500 mt

Aproximadamente a oito minutos a pé da Praia do Vau e a dez

Sensivelmente a minutos a pé da Praia da Rocha, este

minutos de carro do animado centro da cidade de Portimão,

empreendimento tem apartamentos totalmente equipados e

este empreendimento turístico dispõe de estúdios e de

rodeados por uma extensa e impressionante área ajardinada.

apartamentos com um, dois ou três quartos. Todos os espaçosos

Dispõe de estúdios T0, apartamentos T1 (standard e superior),

e luminosos apartamentos, climatizados, apresentam uma

T2 e T3. Os estúdios, climatizados, têm ao dispor dos hóspedes

decoração moderna e têm uma área de jantar e outra de estar.

uma cozinha com placa eléctrica, frigobar e chaleira. As

As kitchenettes estão totalmente equipadas para uma estada

cozinhas dos apartamentos T1 standard estão equipadas com

prolongada e oferecem frigorífico, placa eléctica, microondas,

fogão, microondas, frigobar, torrradeira e jarro eléctrico. Os

ferro de engomar e comodidades para fazer chá e café. Para os

apartamentos de tipologia superior oferecem, além destas

amantes de golfe, o «Campo de Golfe Alto» está muito próximo

facilidades, chaleira, comodidades para fazer café ou chá e ferro

do empreendimento.

de engomar.

Facilidades: restaurante com cozinha regional e internacional,

Facilidades: duas piscinas para adultos e uma para crianças, dois

um bar de piscina, espectáculos de música ao vivo (sazonais), duas

campos de ténis, bares de apoio às piscinas (disponíveis de Maio

piscinas exteriores para adultos e crianças, espreguiçadeiras,

a Outubro), restaurante, bar com salão de jogos (disponível de

clube infantil (sazonal), parque infantil, ginásio, mini-mercado,

Maio a Outubro), animação diária (durante a época alta), jardim

campo de ténis, centro de fitness, bilhar, ténis de mesa, bar com

infanfil, sala de massagens, serviço de lavandaria (mediante

jogos internacionais, animação diária e biblioteca.

custo adicional), garagem e parque privado.

Estúdio superior
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ALGARVE
Alvor a Monchique

Pestana Alvor South Beach ****
Alvor
37°07’35.9”N 8°35’14.9”W

DESDE

46¤

Acesso
directo

Irreverente e com um ambiente descontraído, junto à Praia dos Três Irmãos, este hotel é dos mais vibrantes e exclusivos hotéis do Algarve. Todos os
quartos são modernos e elegantes equipados com varandas ou terraços, televisão de ecrã plano, mini bar e casa de banho completa.
Facilidades: restaurante, bar, três piscinas exteriores infinitas, centro de fitness, transporte gratuito para Portimão, parque de estacionamento.

Pestana Alvor Praia *****
Alvor

N37 07 14 W8 34 46

DESDE

Pestana Delfim - Tudo Incluído ****

42¤

Alvor

37°07’25.2”N 8°34’48.9”W

TI

DESDE

70¤

TI
500 mt

Acesso
directo

Remodelado em 2015, este hotel, próximo do centro de Alvor, oferece
quartos modernos com uma decoração clássica.
Facilidades: restaurantes, bares, piscinas exteriores, SPA (piscina interior
aquecida, jacuzzi, sauna, banho turco, ginásio), courts de ténis, elevador
de acesso à praia, transporte até Portimão.

Localizado a cinco minutos a pé da Praia dos Três Irmãos e a dez minutos
a pé do centro da vila de Alvor, oferece 312 unidades de alojamento.
Facilidades: restaurante, bar, piscina exterior, piscina interior aquecida,
cabeleireiro e transporte gratuito para Portimão (uma vez por dia).

Pestana Dom João II Hotel ****

Pestana Dom João II Villas ****

Alvor
37°07’24.9”N 8°35’13.9”W

DESDE

31¤

Alvor
37°07’25.4”N 8°35’13.9”W

DESDE

31¤

Acesso
directo

50 mt

Com uma localização privilegiada, este hotel fica em cima da praia e a dez
minutos a pé da Vila do Alvor. Facilidades: um restaurante, três bares
(dois deles sazonais), clube infantil (sazonal), área de SPA (piscina interior,
banho turco, sauna), campos de futebol, voleibol e mini-golfe.

As vivendas standard têm cozinhas completas enquanto as vivendas
superiores têm kitchenette, também equipadas. Ambas têm salas
espaçosas, terraços ou varandas. Facilidades: todos os hóspedes do
Pestana Dom João II Villas têm acesso às facilidades do Dom João Hotel.
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ALGARVE
Alvor a Monchique

Pestana Blue Alvor All
Inclusive *****
Alvor

Aguahotels Alvor Jardim ****

DESDE

62¤

Alvor

8° 35’28.5” W 37° 07’54.3” N

DESDE

84¤

N 37 07.476 W 8 34.647
SPA

900 mt

1,2 km

O Pestana Blue Alvor é o primeiro hotel, no Algarve, em
exclusividade de regime de tudo incluído e de cinco estrelas
construído propositadamente para famílias. O terreno de
doze mil metros quadrados, a proximidade com o mar (dez
minutos a pé) e as amplas zonas verdes proporcionam aos
hóspedes umas férias em verdadeiro contacto com a natureza.
Para manter a qualidade do ar e reduzir a poluição, apenas
os veículos eléctricos podem circular dentro do resort. Os 551
quartos estão distribuídos por treze edifícios de dois pisos com
quartos clássicos, deluxe e familiares, três tipologias com linhas
minimalistas e modernas onde a cama de casal ou twin ocupa o
lugar de destaque. A decoração contemporânea combina com
o luxo discreto de um resort de cinco estrelas, com todas as
comodidades necessárias para uma estada excepcional. Da é
possível admirar a vista para os verdes intensos do resort.

A cem metros do centro da bonita e pitoresca Vila de Alvor, este
empreendimento beneficia de uma excelente localização, ideal
para explorar a beleza natural da ria e a riqueza patrimonial
de Alvor, como as ruínas do castelo de Alvor e as igrejas da
Misericórdia e do Divino Salvador, e para aproveitar a mítica
Praia de Alvor. Esta nova unidade Água Hotels é a escolha
indicada para os hóspedes que procuram reunir na mesma
estada a tranquilidade de uma zona preservada e a proximidade
às melhores praias do Algarve. Todas as unidades de alojamento
(quartos duplos, estúdios, suites júnior e suites) foram
minuciosamente projectadas para oferecer o máximo conforto
possível para o cliente, ajustando-se às necessidades deste e
proporcionando uma estada dificilmente comparável.
Facilidades:

Facilidades: três piscinas exteriores (uma para adultos), kids club
com piscina infantil, playground, baby copa, três restaurantes
e dois bares com diversas opções gastronómicas, área de SPA
(sala de massagens, sauna, banho turco e piscina interior),
campos multiusos e padle, parque de estacionamento.

lobby

bar,

piscina

exterior,

parque

de

estacionamento, serviço de babysitting (sujeito a custo adicional
e disponível após confirmação de disponibilidade na recepção).
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ALGARVE
Alvor a Monchique

Algarve Casino Hotel *****

DESDE

Praia da Rocha
37° 7’ 6.455” N 8° 32’ 5.423” W

37¤

SPA

Acesso
direto

Situado em plena Praia da Rocha e próximo de diversos serviços turísticos – golfe, marinas, parques aquáticos e animação nocturna –,
este histórico hotel conjuga de uma forma ímpar o conforto e o requinte, a animação e o descanso, o lazer e os negócios. Recentemente
remodelado, oferece aos seus clientes 208 quartos, dos quais 143 têm varanda e vista para o mar. Todos os quartos estão confortavelmente
decorados e equipados com as facilidades de um moderno hotel de cinco estrelas. O casino, junto ao hotel, convida a momentos de puro
divertimento com fantásticos espectáculos, noites musicais, restaurantes, bares e modernas salas de jogo. Para os amantes de golfe, o hotel
encontra-se próximo vários campos com os quais tem contratos preferenciais.
Facilidades: três restaurantes, dois bares, piscina exterior de água salgada (aquecida somente entre Março e Outubro) para adultos e outra
para crianças (não aquecida), área de SPA com ginásio, sauna, serviço de massagens, banho turco e jacuzzi, cabeleireiro (a pedido), clube
infantil (Julho a Setembro), salas de reuniões (a maioria com luz natural), acesso a internet wifi e serviço de lavandaria, garagem privativa (custo
adicional), garagem a 200 metros do hotel (grátis).

Suite vista mar
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ALGARVE
Alvor a Monchique

Tivoli Marina de Portimão ****
Praia da Rocha

37° 7’ 7.729” N 8° 31’ 44.944” W

Jupiter Algarve ****

DESDE

Praia da Rocha

28¤

37° 8’ 8.53” N 8° 32’ 12.03” W

DESDE

22¤

SPA

50 mt

Localizado em plena Praia da Rocha e a apenas dois passos
da praia, marina, restaurantes, lojas, bares e casino, este hotel
é a escolha perfeita para todos os que procuram uma estada
memorável que consiga aliar a proximidade à praia a um serviço
excepcional. Facilidades: restaurante, bar, piscina exterior,
ginásio, banho turco, área de SPA (circuito de aguá, piscina
dinâmica, banho turco, sauna, área de relaxamento e salas de
tratamento), ginásio e garagem (custo adicional).

900 mt

A dois quilómetros do centro de Portimão, este empreendimento
turístico é composto por espaçosos estúdios e apartamentos,
distribuídos por três edifícios: o «Marina Sun», o «Marina Deck»
e o «Marina Beach», que se situam perto uns dos outros e de
todos os serviços do hotel. O hotel tem à disposição o Tivoli
Buggy que transporta os hóspedes de uma forma cómoda,
segura e divertida a qualquer local do resort ou até à Praia
da Rocha. Os 196 apartamentos estão todos equipados com
uma kitchenette e alguns oferecem ainda um terraço privado.
Está ainda disponível um balcão de turismo que fornece todas
informações necessárias para os hóspedes possam enriquecer
a sua estada.
Facilidades: dois restaurantes com vistas panorâmicas, cozinha
internacional e bares (sazonais), três piscinas exteriores de água
salgada (duas para adultos e uma para crianças), parque infantil,
ginásio, três salas de conferências e acesso à internet (pago),
parque de estacionamento gratuito.

Hotel Oriental ****
Praia da Rocha

37°07’04.0”N 8°31’57.5”W

DESDE

42¤

Acesso
direto

Com uma localização única na falésia, debruçado sobre a
areia dourada da Praia da Rocha, este hotel, distinto pela sua
arquitectura exótica e exuberante, é a opção natural para quem
procura, num hotel exclusivo para adultos, o melhor conforto e
o mais cuidado serviço. Oferece noventa quartos, a maioria com
vista mar e com todas as comodidades actuais.
Facilidades: restaurante («Sirah by Quinta de São Sebastião»),
dois bares (o Mandala Lounge Bar aberto durante a época alta),
piscina exterior, serviço de lavandaria e de concierge.
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Alvor a Monchique

Penina Hotel & Golf Resort
*****
Portimão

Oceano Atlântico Apartamentos
Turísticos ****

DESDE

90¤

Praia da Rocha

37° 7’ 32” N 8° 32’ 52” W

37º 9’ 42.53” N 8º 34’ 49.51” W

DESDE

45¤

900 mt

Localizado a 5 minutos da praia dos Careanos e 15 minutos
da Praia da Rocha conta com alojamento ideal para casais,
grupos e famílias, são espaços modernos com um decoração
funcional e perfeitamente equipados para oferecer o máximo
conforto. Conta com apartamentos T1 e T2, todos climatizados e
equipados com cozinha completa.
Facilidades: Piscina exterior, piscina interior aquecida, free
WIFI, restaurante & bar, ginásio (regras de utilização limitadas
indicadas na recepção).

Inserido numa magnífica propriedade com 146 hectares de
jardins exuberantes e extensos, oferece um extraordinário
leque de facilidades de golfe, lazer e gastronomia. Reconhecido
como o pioneiro do golfe no Algarve, este resort é o destino de
férias perfeito para golfistas e famílias. O hotel conta com 188
quartos e suites repletos de luz natural, com camas elegantes e
todos equipados com as mais modernas facilidades.
Facilidades: cinco restaurantes de gastronomia portuguesa e
internacional, restaurante e concessão de praia, quatro bares
que servem snacks ligeiros e cocktails, ginásio, sauna, cabeleireiro,
centro de massagens, maior piscina exterior no Algarve para
adultos, piscina exterior para crianças, clube infantil Kangaroo,
campo de ténis, sala de jogos, serviço de transporte gratuito
para a praia de Alvor (sazonal) e estacionamento de gratuito;
facilidades de golfe: campos de golfe, academia de golfe, campo
de prática e loja de golfe.

Clube Praia Mar ***
Praia da Rocha

N 37º 7’ 17,17’’ , W 8º 32’ 54,52’’

DESDE

39¤

250 mt

Situado a cerca de 250 metros dos Três Castelos, tem uma
localização privilegiada para quem deseje um local aprazível
para passar as suas férias. Constituído por 16 pisos com um total
de 176 apt’s T0, T1 e T2. Todos as tipologias dispõem de casa de
banho com banheira de hidromassagem e secador de cabelo,
ar condicionado, cofre (extra), telefone, TV satélite, kitchenette
equipada com frigorífico, microondas, máquina de café (a
pedido) e torradeira. Facilidades: piscina exterior para adultos
e outra para crianças, posto de internet (extra), garagem (extra.
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ALGARVE
Carvoeiro | Aljezur | Sagres | Lagoa | Monte Gordo

Carvoeiro Hotel ****

DESDE

27¤

Carvoeiro

37°06’14.6”N 8°28’08.4”W

900 mt

Situado numa excelente zona para passeios de bicicleta e caminhadas, além da localização muito próxima da praia, este hotel oferece espaçosos
quartos, todos climatizados e equipados com kitchenette, decorados com simplicidade e bom gosto.
Facilidades: piscina exterior, clube infantil, bar e restaurante.

Vale da Telha **

Aljezur
37°18’12.5”N 8°50’58.2”W

Aparthotel Navigator ***

DESDE

21¤

Sagres
37°00’25.4”N 8°56’06.6”W

DESDE

23¤

1,8 km

200 mt

Perfeito para relaxar e explorar as praias do Parque Natural da Costa
Vicentina, está rodeado por uma natureza deslumbrante. É uma opção
excepcional para quem procura passar férias num ambiente caseiro e
confortável. Facilidades: piscina exterior e área de refeições.

Situado na falésia junto à praia da Mareta, oferece 55 espaçosos
apartamentos de tipologia T1, cada um deles equipado com kitchenette
(frigorífico, forno, microondas, torradeira). Facilidades: piscina exterior,
estacionamento (vinte e cinco lugares), garagem (cinco lugares).

Lagoa Hotel ****

Hotel Baía Monte Gordo ***

Lagoa
37°07’57.2”N 8°27’06.0”W

DESDE

Monte Gordo
37°00’25.4”N 8°56’06.6”W

20¤

4 km

DESDE

23¤

100 mt

Com quartos recentemente remodelados, desenhados para o total
conforto do cliente, este hotel oferece uma localização notável para o
hóspede usufruir do extenso areal de Monte Gordo, um destino de
referência para os amantes de praia e de boa gastronomia.
Facilidades: piscina exterior, bar e restaurante.

Sem abdicar da proximidade das melhores praias do Algarve, este hotel
apresenta-se como um refúgio da confusão, oferecendo a todos os
hóspedes uma estada tranquila num hotel recentemente remodelado.
Facilidades: piscina exterior, sala de eventos, bar e restaurante.
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ALGARVE
Silves a Armação

Hotel Baía Cristal Beach & Spa
Resort ****
Carvoeiro

Holiday Inn Algarve ****

DESDE

20¤

Armação de Pêra

37°06’08.0”N 8°22’00.5”W

DESDE

35¤

37°05’35.6”N 8°27’20.7”W

300 mt

Acesso
directo

Situado num dos locais mais bonitos do Algarve, no topo de

Com uma posição frente mar privilegiada na praia de Armação de

uma falésia, este hotel oferece um ambiente tranquilo e familiar,

Pêra, o Holiday Inn Algarve oferece uma atmosfera acolhedora

além de uma fantástica vista sobre o mar. Em cima da praia de

e uma cozinha tradicional, combinada com qualidade e

Vale Centeanes, facilmente acessível através de escadas, esta

conforto. O hotel tem uma vista soberba sobre o mar e sobre

unidade conta com 121 quartos equipados com as facilidades

a área circundante, além de ter acesso directo a uma das praias

necessárias para garantir a todos os hóspedes uma agradável

mais populares do Algarve, onde ainda hoje os pescadores

estada. Carvoeiro fica aproximadamente a dois quilómetros,

vendem o seu peixe ao mercado local. Conta com 186 quartos

sendo possível encontrar no centro várias lojas, restaurantes,

todos remodelados, muitos deles beneficiando de uma vista

bares e discotecas.

deslumbrante sobre a costa. O hotel fica próximo dos principais
centros de conferência do Algarve e também do centro de

Facilidades: restaurante com vista panorâmica, dois bares

comércio de Faro, que fica a menos de uma hora de automóvel.

(o da piscina é sazonal), piscina exterior para adultos e outra
para crianças, área de SPA (piscina interior aquecida, jacuzzi,

Facilidades: três restaurantes (um com serviço bufete nacional

sauna, banho turco, salas de massagens e tratamentos e

e internacional, outro de cozinha indiana e o Palm Beach na

ginásio), campo de ténis (custo adicional), clube infantil, sala

praia com especialidades de peixe e marisco), bar com animação

de conferências, sala de jogos, transporte gratuito para a praia,

regular, ginásio, terraço solário, cabeleireiro, salão de beleza e

parque de estacionamento gratuito.

tratamentos, sala de leitura, piscina exterior (aquecida quando
necessário), estacionamento.
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ALGARVE
Silves a Armação

Tivoli Carvoeiro Algarve
Resort *****
Carvoeiro

Pestana Viking Beach & Golf
Resort ****

DESDE

72¤

Armação de Pêra

37°05’53.2”N 8°23’03.3”W

37° 5’ 39.278” N 8° 27’ 36.656” W

DESDE

20¤

200 mt

800 mt

Situado sobre a falésia, a dois minutos a pé da praia de Senhora da
Rocha. Todos os quartos estão equipados e decorados de forma
confortável e acolhedora. A maior parte deles (dependendo da
tipologia) tem varanda e kitchenette equipada com frigorífico,
microondas, chaleira eléctrica e torradeira. Facilidades: piscina
exterior (água salgada), piscina interior aquecida, bar de piscina,
bar, centro welness, sauna, jacuzzi, banho turco, salas de reunião
e conferências, campo multifunções (ténis, basquetebol, futsal) e
kids club (dos 4 aos 12 anos – sazonal).

Em Abril de 2017, com a sua deslumbrante localização na
falésia de Vale Covo, com vista para o oceano Atlântico, o Tivoli
Carvoeiro Algarve Resort reabriu como um espetacular hotel e
resort de cinco estrelas de luxo, totalmente remodelado. Com
248 novos quartos e suites, oferece quartos de luxo espaçosos e
confortáveis que certamente superam as expectativas de todos
os hóspedes, incluindo os mais exigentes. Os family rooms foram
criados para atender as necessidades das famílias em férias,
permitindo que famílias de até quatro pessoas possam partilhar
um quarto maior, com o máximo conforto e conveniência.
Facilidades: seis restaurantes e bares, bar de apoio à piscina,
piscina exterior, parque de estacionamento, lavandaria, internet
WI-FI, selecção de café e chá no quarto, minibar, serviço de
transporte gratuito para o Carvoeiro, área de SPA «Tivoli SPA»
com ginásio «Tivoli Active», várias salas para congressos e
conferências, algumas delas com capacidade até 900 pessoas.

Água Hotels Vale da Lapa *****
Carvoeiro

37°06’43.4”N 8°29’01.2”W

DESDE

38¤

SPA

2 km

Composto por moradias e suites, luxuosamente decoradas e
rodeadas por extensos jardins, lagos e ribeiros cuidadosamente,
representa um novo nível de qualidade superior na oferta
hoteleira do Algarve. Facilidades: restaurante, bar, carve
dde vinhos, área de SPA (sauna e banho turco, jacuzzi, duche
sensações, piscina interior aquecida, salas de tratamento),
piscinas exteriores para adultos e para crianças, dois campos
de ténis, putting green de novo buracos, circuito de manutenção,
campo multiusos, parque infantil, mercado, parque de
estacionamento exterior.
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ALGARVE
Albufeira

Nau Salgados Palace Hotel *****
Alfubeira

37° 5’ 34.491” N 8° 19’ 14.136” W

Nau Salgados Palm Village
Suites ****

DESDE

48¤

Alfubeira

37° 5’ 39.886” N 8° 19’ 16.381” W

DESDE

70¤

TI

SPA

1 km

1 km

Considerada uma das melhores unidades em exclusividade
de regime de tudo incluído, oferece 228 quartos duplos cujas
vistas podem variar entre mar, golfe ou resort. Facilidades: dois
restaurantes (um deles sazonal), três bares (dois deles sazonais),
três piscinas exteriores (uma para crianças), clube infantil
(sazonal), SPA e ginásio, jacuzzi, sauna, banho turco e duche de
contrast, parque de estacionamento grátis e transporte gratuito
entre os empreendimentos e para a praia (sazonal).

A dez minutos da praia, este hotel, muito voltado para férias
em família, oferece 283 unidades de alojamento. Em época alta
disponibiliza um pequeno comboio turístico que faz o percurso
até à praia. Facilidades: três restaurantes (sazonais), dois bares
(sazonais), dois bares de apoio de piscina (sazonais), dez piscinas
exteriores (seis para adultos e quatro para crianças), área infantil
e programa de animação sazonal, parque de estacionamento
subterrâneo e exterior gratuito.

Nau Salgados Vila das Lagoas
****

Nau Salgados Dunas Suites
Hotel *****

Alfubeira

37° 5’ 22.753” N 8° 19’ 21.242” W

DESDE

35¤

Alfubeira

37° 5’ 17.854” N 8° 19’ 21.339” W

DESDE

44¤

SPA

SPA

500 mt

600 mt

Composto por apartamentos T1, T2 e T3, todos equipados
com ar-condionado, cozinha equipada com microondas, placa,
forno, máquinas de lavar loiça, lavar e secar roupa, torradeira,
máquina de café, tábua de engomar e varinha mágica, este
empreendimento é um dos mais procurados no Algarve.
Facilidades: restaurante, bar de apoio (sazonal), seis piscinas
exteriores para adultos e uma para crianças, garagem e parque
de estacionamento exterior gratuito, segurança 24 horas.

A cinco minutos a pé da praia dos Salgados, percurso feito
através de um sustentável trilho construído sobre as dunas, o
hotel dispõe 155 unidades de alojamento, todas modernas e
indicadas para proporcinar uma estada relaxada e rica, a dois
ou em família. Facilidades: dois bares (um deles sazonal), dois
restaurantes (um deles sazonal), nove piscinas exteriores (seis
para adultos e três para crianças) e clube infantil (sazonal),
parque de estacionamento gratuito.
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ALGARVE
Albufeira

Vidamar Resort Hotel & Villas *****

DESDE

Albufeira

62¤

37° 5’ 26.604” N 8° 19’ 21.827” W
SPA

200 mt
Acesso
directo

Com acesso directo à Praia dos Salgados a partir das piscinas, o VidaMar dispõe de três tipos de alojamento: quartos duplos, suites e vivendas
geminadas com piscina privada. Os quartos de hotel têm amplas varandas e estão equipados com ar-condicionado, secador de cabelo, cofre,
televisor LCD, minibar e chaleira. As vivendas estão localizadas numa área mais reservada do resort. A cozinha está totalmente equipada com
microondas, forno, frigorifico, congelador, máquina de lavar loiça, máquinas de lavar e secar roupa, torradeira, chaleira, máquina de café de
filtro, batedeira, ferro e tábua de engomar. Todas as moradias estão equipadas com ar-condicionado, televisor HD com ecrã plano, secador de
cabelo, roupões e chinelos, cofre individual, Wi-Fi e dois lugares de estacionamento na garagem com acesso directo à vivenda.
Facilidades: 4 restaurantes, dos quais 3 temáticos (italiano, oriental e mediterrâneo); 6 bares incluindo um bar de apoio à piscina; três piscinas
exteriores; área de SPA com 6 salas de tratamento, áreas de relaxamento e circuito termal (extra – maiores 16 anos) composto por: piscina
interior animada, aquecida, sauna, jacuzzi, banho turco, duche de água fria e fonte de gelo; 1 piscina interior aquecida (gratuita); Kids Club;
Animação; WI-FI; lugares de estacionamento exterior (gratuitos) e garagem (com custo) e serviço de receção 24h.
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ALGARVE
Albufeira

Nau São Rafael Suites *****
Albufeira

37° 4’ 49.869” N 8° 16’ 49.345” W

Nau São Rafael Atlântico
*****

DESDE

68¤

Albufeira

DESDE

50¤

37° 4’ 39.492” N 8° 16’ 52.975” W
SPA

TI

SPA

800 mt

700 mt
Acesso
directo

Aberto de Fevereiro a Outubro em regime de tudo incluído,

Com acesso directo e praticamente privado à Praia de São Rafael,

aproximadamente a sete minutos a pé da Praia de São Rafael,

depois de cerca de sete minutos a pé e a poucos minutos do

considerada uma das melhores da Europa, este hotel dispõe de

centro de Albufeira, é uma unidade ideal para casais, contudo,

101 unidades de alojamento, distribuídas entre quartos duplos,

oferece todas as facilidades para famílias. Tem 142 quartos e

familiares, familiares plus e suites. Este hotel NAU foi pensado

7 suites, todos com varandas generosas voltados para o mar,

de raiz para receber famílias inteiras e satisfazer os desejos de

para o jardim ou para a piscina, equipados com ar-condicionado

cada elemento – dos mais pequenos aos maiores, dos menos

e chaleiras, além de todos os equipamentos que preenchem os

aos mais exigentes, dos sedentários aos hiperactivos.

requisitos dos clientes mais exigentes.

Facilidades: dois restaurantes e dois bares (um destes, junto

Facilidades: três restaurantes (dois deles sazonais), três bares

às piscinas, é sazonal), Wi-Fi gratuito, centro de relaxamento

(dois deles sazonais), duas piscinas exteriores para adultos e

(piscina interior aquecida, sauna, jacuzzi, banho turco, diversas

uma para crianças, clube infantil (sazonal), uma área de SPA

salas de massagens e tratamentos), duas piscinas exteriores

com circuito termal, duas piscinas interiores aquecidas (uma

para adultos e uma outra para crianças, campo de jogos, clube

para lazer e outra para tratamentos), ginásio com equipamento

infantil para crianças dos três aos doze anos (sazonal), campo

cardiovascular, transporte gratuito até ao centro de Albufeira

de ténis gratuito, transporte gratuito até à praia de São Rafael

(durante todo o ano), estacionamento gratuito em garagem ou

(sazonal) e até ao centro de Albufeira (durante todo o ano),

em parque exterior.

parque de estacionamento exterior gratuito.
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Albufeira

São Rafael Villas, Apartments & GuestHouse
Albufeira

37°04’47.1”N 8°16’47.7”W

DESDE

50¤

1 km

Localizado a dez minutos a pé da praia, este empreendimento reúne diferentes tipologias de alojamento que variam entre moradias,
apartamentos e quartos, todas preparadas para satisfazerem os requisitos de qualidade dos clientes mais rigorosos. Na área das villas
existem estúdios e moradias com 2 quartos com piscina privativa e ainda moradias com 3 quartos e piscina comum. Todas estão ricamente
equipadas, têm acesso a um terraço com vista mar e direito a um lugar de estacionamento de garagem. Quanto aos apartamentos, estes estão
completamente equipados e também têm acesso a uma piscina comum. Apesar do regime de só alojamento, os hóspedes das moradias e dos
apartamentos podem tomar o pequeno-almoço na guesthouse. Por último, a guesthouse oferece quartos duplos, em regime de alojamento e
pequeno-almoço, todos criteriosamente decorados e equipados. Todos os hóspedes têm acesso a uma piscina exterior, uma sala de convívio
comum com lareira e ainda um bar.
Facilidades: piscina, terraço, mini-mercado nas imediações, estacionamento.
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ALGARVE
Albufeira

Hotel Baía Grande ****
Albufeira

37° 4’ 43.094” N 8° 17’ 21.856” W

Eden Resort ****

DESDE

24¤

Albufeira

37°06’06.8”N 8°15’37.5”W

TI

DESDE

65¤

SPA

750 mt

1,7 km

Com uma localização central no Algarve, o Hotel Baía Grande
encontra-se a 3km do centro de Albufeira e a 750mts da praia
da Coelha. Dispõe de 111 quartos e 10 suites, recém-renovados
numa com uma decoração contemporânea e acabamentos de
luxo. Todos os quartos têm uma varanda privada com mobiliário
exterior, casa de banho completa, ar-condicionado individual, TV
LCD por cabo, minibar e cofre (extra). Quando à restauração, o
hotel dispõe de um restaurante, “Mermaid”, espaço onde pode
saborear buffets de pequeno-almoço ou jantar com vista para a
piscina. Os jantares temáticos apresentam os melhores sabores
mexicanos, italianos, portugueses ou mediterrânicos. O cliente
pode aproveitar a estada e usufruir de um passeio de limosina
(extra).

Localizado no centro do Algarve, a cinco minutos de algumas
das melhores praias e campos de golfe do mundo, é um lugar
ideal para férias em família em regime de tudo incluído. Com
onze hectares de áreas verdes e de lazer, este empreendimento
oferece moradias e apartamentos com dois ou três quartos e
villas com quatro quartos e piscina privada. Desenhadas em
estilo português tradicional, com terraços amplos e implantadas
entre enormes espaços verdes, as villas do Eden Resort foram
concebidas para tirar o máximo proveito da magnífica luz do
Algarve e para oferecer o sossego, tranquilidade e segurança,
com destaque para uma descontraída vida ao ar livre.
Facilidades: restaurante «O Pecado», bar de apoio à piscina,

Facilidades: Dispõe 2 restaurantes, bar, sala de TV, piscina
exterior com jacuzzi e piscina para crianças, piscina interior
aquecida, jacuzzi, sauna, salas de conferências e eventos,
acesso à internet, babysitting e transporte gratuito para a praia
da Galé e centro de Albufeira. Dispõe também de parque de
estacionamento gratuito.

«Kioske & Apple Bar», «Adam & Eve SPA», três piscinas para
adultos e duas para crianças, uma piscina interior (aquecida de
Setembro a Maio), campo de ténis e de futebol, minimercado,
lago artificial, transporte gratuito para o centro da cidade.
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Albufeira

Real Bellavista Hotel e Spa ****

DESDE

Albufeira

65¤

37° 5’ 46.152” N 8° 14’ 21.744” W

TI

SPA

3 km

No centro de Albufeira, o Real Bellavista Hotel & Spa tem a singularidade de estar localizado numa das zonas mais calmas e tranquilas da
cidade. O Real Spa Therapy, assim como o ginásio e as piscinas ao ar livre e de lazer, contribuem para tornar este Hotel um oásis para relaxar e
descontrair. Em família ou com amigos, aproveite as férias com “Tudo Incluído” e desfrute a 100% do seu tempo de lazer. Oferece 193 quartos
com um ambiente descontraído e moderno todos equipados com ar condicionado, casa de banho completa, TV satélite, minibar (a pedido) e
cofre (extra). A maioria dos quartos possuem varandas.
Facilidades: bares, restaurantes (com oferta gastronómica nacional e internacional), área de spa «Real Spa Therapy» com salas de aeróbica e
de tratamentos, jacuzzi, sauna e banho turco, ginásio que possibilita a marcação de sessões com treinadores pessoais, campo de squash, duas
piscina exterior, uma picina interior climatizada, programas de animação e actividades de entretenimento «Realito Kids Club», serviço sazonal,
oito salas multifuncionais onde é possível realizar diversos tipos de eventos. Completa a sua vasta oferta com parque de estacionamento
gratuito e transporte gratuito para o centro da cidade de Albufeira (parte antiga) e para a praia.
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ALGARVE
Albufeira

Balaia Golf Village ****

DESDE

Albufeira

21¤

37° 5’ 49.109” N 8° 12’ 21.981” W

500 mt

Localizado apenas a seis minutos da praia Maria Luísa e a cinco quilómetros do centro Albufeira, esta unidade dispõe de estúdios T0,
apartamentos T1, T2 e T3 (quartos com duas camas individuais ou uma cama de casal) e moradias V2 e V3 standard ou superior (quartos com
duas camas individuais ou uma cama de casal), todos com terraço ou varanda. Os apartamentos standard dispõem de fogão a gás ou eléctrico,
microondas, forno, frigorífico, cafeteira eléctrica, torradeira e aquecedor. Os apartamentos superiores dispõem de fogão eléctrico, termoacumulador, frigorífico, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa (excepto em T0 e T1), microondas, cafeteira eléctrica, torradeira e
aquecedor. À entrada é solicitado um depósito ou um cartão de crédito para eventuais quebras ou consumos não declarados.
Facilidades: dois restaurantes («A Varanda» e «Le Club»), snack bar, seis piscinas exteriores para adultos e crianças, piscina exterior aquecida
(Inverno), health club (piscina aquecida, jacuzzi, banho turco, ginásio e gabinete de massagens – serviços disponíveis mediante custo adcional),
quatro campos de ténis, parque infantil, campo de golfe de nove buracos, academia de golfe, bowling green (custo adicional).
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Albufeira

Grande Real Santa Eulália *****

DESDE

Albufeira

42¤

37° 5’ 23.034” N 8° 12’ 55.989” W
SPA

Acesso
direto

Usufuindo de uma localização única, sobre a famosa praia de Santa Eulália, oferece 189 quartos de luxo, com duas camas individuais ou uma
cama casal, incluindo 27 suites, com duas camas individuais ou uma cama de casal, e duas suites «Grande Real», com uma cama de casal.
Fora do edifício principal do hotel, existem 155 apartamentos T0, T1 e T2, todos devidamente equipados para cumprirem os requisitos de um
hotel de cinco estrelas de praia. Na gastronomia, o hotel oferece quatro restaurantes com uma oferta diversificada e adequada a momentos
distintos. Tem ainda a discoteca «Le Club», uma das mais conhecidas do Algarve.
Facilidades: «Real SPA Therapy» com circuito thermal (exclusivo para tratamentos – custo adicional), centro de beleza, áreas de tratamento,
piscinas exteriores aquecidas, piscina de água salgada exterior, dois campos de ténis, zona de lazer para crianças, clube infantil «Realito», três
bares de apoio às piscinas, esplanadas panorâmicas, três restaurantes (alguns deles sazonais), sala de conferências com acesso à internet,
estacionamento subterrâneo gratuito e transporte gratuito para o centro de Albufeira e para os campos de golfe de Vilamoura. Nota: o
número de bares e restaurantes abertos depende da época do ano.
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ALGARVE
Albufeira

Hotel Balaia Mar *** e Apartamentos da Balaia ***
Albufeira

37° 5’ 31.18” N 8° 12’ 20.09” W

DESDE

25¤

TI
400 mt

O Hotel Balaia Mar e os Apartamentos da Balaia formam, numa zona pacata e rodeada de jardins, um resort de hotel e apartamentos
com uma calma e inesquecível localização, aproximadamente a quatro minutos a pé da Praia Maria Luísa. Apostando na hospitalidade da
equipada, juntando-a às modernas instalações, oferece uma experiência memorável a todos os hóspedes. O Balaia Mar oferece quartos
duplos (duas camas individuais) bem decorados e equipados com rigor. A maioria dos quartos tem ainda uma varanda com vista piscina ou
jardim. A unidade Apartamentos da Balaia dispõe de estúdios T0 (sem terraço) e de apartamentos T1 e T2 (camas individuais e sala com cama
desdobrável) equipados com umam kitchenette com fogão, frigorífico, microondas, torradeira e máquina de café.
Facilidades: restaurante (aberto de Abril a Outubro e onde é servido o pequeno-almoço), bar de apoio à piscina, sports bar com dois ecrãs
gigantes, mesas de bilhar, duas piscinas para adultos e uma para crianças, serviço de lavandaria (custo adicional), minimercado com banca de
jornais e padaria, salas de reuniões, acesso à internet (custo adicional), parque de estacionamento gratuito.
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Albufeira

Epic Sana Algarve Hotel *****

DESDE

Albufeira

75¤

37° 5’ 16.098” N 8° 10’ 1.385” W
SPA

700 mt

Com uma localização excepcional, na Praia da Falésia, este premiado e reconhecido resort, um dos mais luxuosos no Algarve, é o local perfeito
para escapar à agitação da vida quotidiana. Acesso directo à praia, por escadas, amplos quartos e suites distribuídos por três espaços distintos
- o edifício principal do Hotel, as Resort Suites e as Deluxe Garden Suites -, restaurantes com menus criativos e requintados, spa distinguido
internacionalmente e ambiente descontraído aliados à arte de bem receber proporcionam uma experiência verdadeiramente marcante num
ambiente pautado pela sofisticação e elegância.
Facilidades: cinco piscinas exteriores (duas para crianças), uma piscina interior, clube infantil (sazonal, dos quatro aos doze anos e gratuito),
serviço de baby-sitting por solicitação), parque infantil, programa de animação para adultos e crianças, campo polidesportivo, três restaurantes
sazonais, «Sayanna Wellness» (SPA com influência oriental com piscina interior, ginásio, sala de aulas, sauna, banho turco, duche vichy, sala de
tratamento para casal com banheira e jacuzzi, quatro salas de tratamentos, pavilhão de massagens para casal com vista oceano e jacuzzi, duas
tendas de massagens), parque de estacionamento.
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Albufeira

3HB Clube Humbria ****
Albufeira - Olhos D’Água

37º 5’46.659”N 8º11’10.605W

Adriana Beach Club Hotel
Resort ****

DESDE

47¤

DESDE

48¤

Albufeira

37° 5’ 17.068” N 8° 9’ 21.396” W

TI
50 mt

TI

SPA

Acesso
direto

Situado em Olhos de Água, a 850 metros da praia, o Clube
Humbria é um moderno complexo turístico, totalmente
renovado e destinado a famílias que procuram um serviço de
excelência em regime de tudo incluído. Facilidades: uma piscina
exterior para adultos e outra para crianças, um bar de apoio
à piscina e outro interior, parque infantil, clube infantil (época
de verão), serviço de massagem, dois restaurantes, campo de
futebol, campo de padel, campo de voleibol, animação diurna
e nocturna.

Com 438 quartos, distribuídos por três áreas (básica, standard
e superior), e localizado numa extensa área de 17 hectares
juntos à praia, este resort, com exclusividade de regime de tudo
incluído, garante às famílias a melhor experiência imaginável.
Apesar de estar inserido num ambiente natural, gozando de
uma localização privilegiada junto à Praia da Falésia, beneficia
da proximidade das cidades de Albufeira e de Vilamoura, que
se tornam uma alternativa para os clientes que preferem uma
estada mais activa. Todos os quartos são climatizados e têm
uma uma varanda mobilada ou terraço, alguns com vistas
panorâmicas sobre o Oceano Atlântico. Os quartos apresentam
uma decoração luminosa e estão devidamente equipados.
Facilidades:

três

restaurantes,

duas

piscinas

exteriores,

duas piscinas exteriores para crianças, dois bares junto às
piscinas (adultos e crianças), piscina interior, clube infantil,
mini-golfe, campos de ténis, de futebol e de voleibol de praia,
estacionamento exterior gratuito e garagem (custo adicional).

3HB Golden Beach ***
Albufeira - Praia da Oura

37°05’14.9”N 8°13’35.1”W

DESDE

29¤

100 mt

Este complexo de 54 apartamentos para famílias oferece a
todos os hóspedes uma localização invejável na Praia da Oura,
somente a dois minutos a pé do areal. A uma curta distância,
está disponível a melhor área de animação nocturna do Algarve,
além de muitos restaurantes, lojas e bares. A localização, aliada
ao estilo moderno e confortável dos apartamentos, tornam o
3HB Golden Beach um destino de sonho para famílias ou casais.
Facilidades: piscina, bar, sala de jogos, estacionamento.
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Albufeira

Pine Cliffs, a Luxury Collection Resort *****
Albufeira

37° 5’ 34.969” N 8° 10’ 42.539” W

DESDE

84¤

200 mt

Considerado um dos resorts de luxo mais prestigiados e premiados da Europa, oferece uma localização privilegiada e espectacular frente
ao mar. Inaugurado em 1992, o Pine Cliffs Hotel mantém a arquitectura tradicional árabe, onde a história portuguesa é narrada através
de murais e azulejos pintados à mão, extensível aos 217 quartos modernos e bem equipados. Com um aspecto luminoso e arejado, os
quartos foram completamente renovados, apresentando hoje uma dimensão equilibrada, na qual se destaca as varandas privadas com vistas
convidativas. Com áreas generosas e elegantemente decoradas, o Pine Cliffs Ocean Suites Resort & SPA, oferece aos seus hóspedes uma
escolha entre um ou dois quartos, assim como opções comunicantes. Criadas a pensar nas famílias, as unidades de alojamento do Pine Cliffs
Residence foram concebidas com dimensões generosas, permitindo aos hóspedes relaxar por entre espécies de flora e fauna nativas. O Pine
Cliffs Gardens é ideal para férias em família, localizado à entrada do resort e rodeado por jardins amplos e um pinhal majestoso, tem acesso
a todos os serviços e restaurantes do resort.
Facilidades: Beach Club com desportos aquáticos, 9 Restaurantes e 3 Bares, premiado Serenity – The Art of Well Being com 13 salas de
tratamentos e área termal, aulas de grupo disponíveis todo o ano (Yoga, Pilates, treino militar na praia e circuito de boxe, etc), Pine Cliffs Goes
Active Health Club (Personal Training, Ginásio, Piscina interior aquecida, Sauna, Jacuzzi, banho turco), 8 piscinas exteriores, Campo de Golfe de
9 buracos, Annabel Croft Tennis Academy (5 campos de Tenis e 1 Paddle), Mimo Cooking School & Gourmet Shop, Porto Pirata Kids Club com
atividades temáticas diárias (dois barcos piratas de madeira, uma piscina só para crianças e um campo de minigolfe de 18 buracos).
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Albufeira

Alpinus Algarve Hotel ****

DESDE

Albufeira

25¤

37°05’45.7”N 8°10’20.6”W

TI
1,2 km

Com uma agradável vista sobre o pinhal e o campo de golfe, entre a exclusiva zona de Vilamoura e a cosmopolita cidade de Albufeira,
este empreendimento integra 185 apartamentos climatizados (125 apartamentos T1, 52 apartamentos T2 e 8 estúdios), confortavelmente
mobilados e equipados com cozinha completa (frigorífico, utensílios de cozinha e talheres). Não obstante, existem três espaços diferentes de
restauração com sabores tradicionais e pratos internacionais.
Durante o Verão, o Alpinus Hotel organiza um programa de animação para adultos e crianças. Além destas facilidades, existe um espaço
dedicado para os mais novos, exclusivo para crianças com idades compreendidas entre os quatro e os onze anos, onde as crianças podem
encontrar um espaço dedicado, supervisionado e animado por monitores especializados e onde, além de brinquedos jogos e entretenimento
audiovisual, são oferecidas muitas actividades diárias.
Facilidades: quatro piscinas (duas para adultos e duas para crianças), restaurante bufete, bar, coffee shop, salas para reuniões, banquetes e
eventos com equipamento de apoio, estacionamento privativo (gratuito) e garagem (mediante custo adicional).
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Albufeira

Victoria Sport & Beach ****
Albufeira

37°05’25.4”N 8°09’52.3”W

Alfamar Beach & Sport Resort
****

DESDE

20¤

Albufeira

DESDE

12¤

37° 4’ 56.517” N 8° 7’ 39.699” W
700 mt
SPA

O Victoria Sport & Beach está a 700 metros da aprazível Praia da
Falésia, em Albufeira. É composto por 121 apartamentos (T1 e T2)
elegantes e modernos totalmente equipados (ar condicionado,
secador, cofre), perfeito como destino de lazer, faz com que
o seu bem-estar se traduza na mais pura descontração, pelo
genuíno contacto com a natureza. Facilidades: Restaurante-Bar,
Ginásio, Piscina exterior de Adultos e Crianças, Piscina Splash
para Crianças, Jacuzzi exterior, parque infantil e clube infantil
(em época alta).

50 mt

Situado junto à Praia da Falésia, com uma localização imbatível,
este hotel impõe-se como uma escolha óbvia dos amantes
do Algarve. Apesar de beneficiar do sossego da extensa área
onde se insere, este hotel permite também que os hóspedes
usufruam, nas proximidades, dos excelentes campos de golfe,
dos parques aquáticos, das zonas comerciais, dos restaurantes,
dos bares, das lojas e da intensa animação noctura de Albufeira.
O empreendimento oferece 264 unidades de alojamento,
divididas entre quartos, suites júnior e suites, que se distribuem
pelos sete andares do hotel. Todos os quartos estão decorados
de forma simples e devidamente equipados, preparados, assim,
para oferecem a todos os hóspedes uma incrível estada num
hotel que alia eximiamente a tradição à modernidade.
Facilidades: bares, piscina exterior, piscina interior (aquecida
de Novembro a Abril), jacuzzi, sauna, centro de fitness, quinze
campos de ténis, campos multiusos com pista de tartan, campos
de futebol relvados, ginásio, centre de bem-estar, balneários,
campos de voleibol, parque de estacionamento.

Algarve Gardens ***
Albufeira

37° 4’ 56.517” N 8° 7’ 39.699” W

DESDE

8¤

50 mt

Beneficiando da mesma localização do Alfamar Beach & Sport
Resort, este empreendimento oferece vivendas com um ou dois
quartos, perfeitamente inseridas na área de pinhal, e duas torres
com estúdios T0. Todas os apartamentos têm uma kitchenette
bem equipada. Facilidades: restaurante, lobby bar, bar da
piscina, bar da praia, programa de animação (Verão) piscinas
exterior e interior, jacuzzi, sauna, estacionamento (facilidade
disponível no Alfamar Beach & Sport Resort e comuns às duas
unidades).
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ALGARVE
Vilamoura a Olhão

Tivoli Marina Vilamoura *****
Vilamoura
37° 4’ 27.879” N 8° 7’ 16.235” W

Laguna Resort ****

DESDE

75¤

Vilamoura
37°05’31.3”N 8°07’40.9”W

DESDE

30¤

SPA

50 mt

2,5 km

Recentemente renovado, este hotel é um marco do turismo de

Com vinte e quatro apartamentos e treze villas, o Laguna

luxo do Algarve. O hotel dispõe de 383 quartos com varanda vista

Resort é um complexo turístico, envolvido por uma reserva

mar ou marina. Os luxuosos quartos estão equipados com todas

natural e com uma excelente exposição solar, em regime de só

as facilidades que um hotel de luxo exige. Sofisticado e ousado,

alojamento. A segurança e acesso restrito, a envolvente natural

o hotel apresenta inúmeras opções de lazer e desporto, bem

e a proximidade com a animação da cosmopolita Vilamoura,

como uma rica variedade gastronómica nos seus restaurantes

fazem desta unidade a entrada certa para o melhor do Algarve:

e bares. Ideal para casais, as espaçosas suites possibilitam

as praias deslumbrantes, a animação nocturna, cultura e a

momentos reservados. Por outro lado, as famosas loungebeds

gastronomia. Os apartamentos incluem terraços espaçosos

do «Purobeach» tornarão os finais de tarde na praia ainda mais

e a tipologia deluxe oferece vistas panorâmicas para a zona

encantadores.

envolvente. Já as villas dispõem de terraço e jardim privado.
Todos os alojamentos estão completamente equipados e

Facilidades: restaurantes, bares, uma piscina exterior para

mobilados. O empreendimento inclui ainda o «Laguna Caffè»,

adultos e outra para crianças, uma piscina interior aquecida,

o novo espaço que engloba bar, restaurante e dois amplos

parque infantil, healthclub com sauna, jacuzzi, ginásio e banho

terraços.

turco, «Angsana Spa» by Banyan Tree com onze salas de
tratamento (tratamentos de SPA disponíveis mediante custo

Facilidades: piscina para adultos, piscina para crianças, parque

adicional), um campo de ténis (custo adicional), dezassete salas

e clube infantis (clube disponível apenas no Verão), jardins,

de conferências, serviço de lavandaria (custo adicional), parque

estação de carregamento de carros eléctricos, estacionamento

de estacionamento gratuito.

e garagem.
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Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa *****
Vilamoura

37° 5’ 34.876” N 8° 6’ 43.511” W

DESDE

57¤

SPA

2 km

Considerado um dos principais hotéis familiares em Portugal, localizado entre campos de golfe, apenas a cinco minutos de carro da Praia da
Falésia e do centro de Vilamoura, este imponente hotel oferece 176 unidades de alojamento (115 quartos, 20 suites e 41 apartamentos), todas
exuberantemente decodas e equipadas. Os apartamentos têm uma kitchenette completamente equipada. Este faustoso hotel merece ainda
sua fama pelo requintado e exclusivo serviço Hilton, mundialmente reconhecido, e pela sua área de SPA, a maior de Portugal.
Facilidades: seis piscinas (uma aquecida, duas exclusivas para crianças e três exclusivas para adultos), três bares e vários restaurantes
(sazonais), concessão privada do hotel na praia da falésia com shuttle gratuito, área de SPA (circuito de piscinas aqua-terapêuticas, duches
de experiências e hidro-SPA), clube infantil, campos de ténis (a cerca de um quilómetro do hotel), ginásio de 24 horas, simulador de golfe, loja
gourmet e sala de bilhar, estacionamento gratuito. O hotel disponibiliza ainda um serviço nocturno de transporte gratuito para a Marina de
Vilamoura, a dois minutos de carro do hotel.
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The Residences at Victoria Clube de Golf
Vilamoura

Managed by Tivoli Hotels & Resorts

DESDE

63¤

N 37° 5’ 35.772’’ W 8° 7’ 27.237’’

4 km

Junto ao mundialmente famoso Anantara Vilamoura Algarve Resort, a cinco minutos do centro de Vilamoura, este empreendimento é o
mais recente e moderno complexo residencial de Vilmoura. O condomínio fechado é totalmente gerido pela prestigiada cadeia de hotéis
TIVOLI Hotels & Resorts e combina de forma exímia e exemplar o conforto de casa com os serviços de um hotel de cinco estrelas. O resort
é composto por 145 unidades de alojamento, distribuídas entre apartamentos T2 e T3, com vistas panorâmicas sobre a área circundante.
Todos os apartamentos têm um design moderno e uma decoração elegante, estando equipados com uma cozinha totalmente preparada para
uma estada excepcional (forno eléctrico, placa vitrocerâmica, extractor, microondas, frigorífico, máquinas de lavar e de secar roupa). Todos
os apartamentos têm garagem com acesso directo via elevador. De excelente qualidade e elevados ao máximo luxo, os pormenores foram
cuidadosamente projectados, apostando em equipamentos e instalações inovadoras e numa decoração sofisticada e elegante.
Facilidades: bar de apoio à piscina, snack-bar, piscina exterior para adultos, piscina exterior para crianças, ginásio, jardim, prque de
estacionamento público gratuito, garagem, segurança 24 horas.
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Anantara Vilamoura Algarve Resort *****
Vilamoura

37° 6’ 11.628” N 8° 8’ 31.720” W

DESDE

125¤

SPA

4 km

Integrado recentemente na marca Anantara, que previligia a excelência do serviço e que estreia a sua presença na Europa com esta unidade,
este luxuoso hotel está localizado a cinco minutos do centro de Vilamoura e oferece vistas deslumbrantes sobre o «Victoria Golf Course»
– projectado pelo prestigiado arquitecto Arnold Palmer. Tem 280 quartos, incluindo a impressionante penthouse de dois pisos, duas suites
executivas e catorze júnior suites, equipados com o máximo de luxo e conforto. Revelando uma jornada pela arte local, as esculturas, as obras
de arte, as pinturas e as instalações do hotel criam uma galeria contemporânea portuguesa. O hotel oferece ainda dois restaurantes. Num dos
quais, o «Emo», é possível fazer refeições requintadas e emotivas que fundem as descobertas portuguesas na rota das especiarias.
Facilidades: dois restaurantes, três bares, três piscinas exteriores (uma de crianças e duas de adultos, salas de conferências, cabeleireiro,
«Anantara SPA» by Banyan Tree (tratamentos pagos) com sete salas de tratamento, piscina interior aquecida (exclusiva para maiores de 16
anos), sauna, hidromassagem e zonas de relaxamento, sete campos de golfe num raio de dez quilómetros, parque de estacionamento gratuito
e garagem.
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Pestana Vila Sol *****
Vilamoura

37° 5’ 32.568” N 8° 5’ 38.823” W

Dona Filipa Hotel *****

DESDE

Almancil

67¤

N 37.050172 | W -8.064222

DESDE

65¤

3,5 km
200 mt

Apenas a sete minutos de carro da praia de Vilamoura e a cinco
minutos de carro da marina, este hotel é o local ideal para
quem pretende passar férias em família, descontrair com uma
partida de golfe ou, simplesmente, para descansar junto a uma
das piscinas. Os quartos têm varanda privada ou pátio e estão
equipados com internet wi-fi e televisão de ecrã plano.
Facilidades: um restaurante, dois bares, piscinas interior e
exterior, fitness centre, parque e clube infantis, sala de jogos.

Situado no exclusivo aldeamento do Vale do Lobo, rodeado por
inúmeros pinheiros numa paisagem pitoresca, aproximadamente
a duzentos metros do extenso areal, este hotel extensivamente
renovado em 2017. O conceito de elegância combinado com
um toque de singularidade é providenciado nos restaurantes
e bar do hotel. O ambiente requintado e luxuoso em todas as
áreas públicas, bar e restaurantes é reforçada pela qualidade
das equipas disponíveis para atender a cada necessidade do
hóspede.
Facilidades: dois restaurantes («Kamal by Dona Filipa» e «Dom
Duarte»), dois campos de ténis, acesso privilegiado ao «Vale
do Lobo Royal SPA», acesso privilegiado aos campos de golfe
«Pinheiros Altos» e «San Lorenzo», bar com jardim interior, beach
club (concessão exclusiva para hóspedes), centro de negócios,
clube infantil «Kangaroo», piscina exterior aquecida, sala de
jogos e bilhar com vista mar, valet parking, serviço de concierge,
estacionamento privado.

Formosa Park Aparthotel ****
Almancil

N 37.038043 | W -8.038056

DESDE

18¤

750 mt

Este luxuoso complexo de apartamentos fica situado no coração
da reserva natural protegida da Ria Formosa e está a uma curta
distância a pé da praia. Oferece espaçosos apartamentos com
ar-condicionado, varanda, uma cozinha totalmente equipada
e uma área de estar com televisão por satélite. Renovação a
decorrer até final de Junho. Facilidades: piscina exterior, piscina
para crianças, bar, restaurante, parque infantil, transporte
gratuito para a praia do Ancão (disponível exclusivamente no
Verão).

Premium
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PERÍODO
APARTAMENTO TIPO

Nº
PAX

A

B

C

D

01 nov 18
a
31 mai 19
&
1-31 out
19

01 jun
a
30 jun 19
&
15-30 set
19

1 jul
a
31 jul 19
&
1-14
set 19

1-31
ago 19

VILAMOURA - APARTAMENTOS (al)
Algardia
Algamar
Falésia Marina
Los Arcos
Marina Búzios
Mercúrio
Onda Moura
Palm Village
Varandas do Sol
Mediterraneo

T0
T1
T2
T3

2
2/4
4/6
6/8

60¤
67¤
89¤
110¤

70¤
87¤
114¤
141¤

99¤
126¤
154¤
186¤

156¤
177¤
212¤
247¤

Avelãs
Éden Village
Marina Mar
Marina Plaza
Monteverde
Residence Golf
Tivoli
Golf F5

T0
T1
T2
T3

2
2/4
4/6
6/8

64¤
80¤
105¤
130¤

77¤
94¤
127¤
157¤

116¤
139¤
168¤
198¤

171¤
200¤
247¤
291¤

L’Orangerie
Monte Laguna
MouraPraia
Victoria Garden

T1
T2
T3

2/4
4/6
6/8

110¤
135¤
162¤

127¤
157¤
188¤

166¤
194¤
221¤

240¤
280¤
319¤

Marina Plaza - Vilamoura

Eden Village - Vilamoura

QUARTEIRA - APARTAMENTOS (al)
Paula Bela
Quarteira Mar
T. Mira Praia

T0
T1
T2

2
2/4
4/6

40¤
44¤
55¤

56¤
63¤
78¤

69¤
85¤
98¤

114¤
132¤
161¤

Atlântida
Maré Viva
Oceanides
Pérola
Atlântico
Gémeos

T1
T2

2/4
4/6

55¤
61¤

76¤
100¤

108¤
143¤

161¤
208¤

2
2/4
4/6

60¤
86¤
117¤

70¤
100¤
131¤

98¤
131¤
161¤

154¤
179¤
216¤

V3
V4
V5

6/8
8/10
10/12

175¤
211¤
236¤

202¤
240¤
287¤

281¤
320¤
374¤

431¤
490¤
558¤

V2
V3

4/6
6/8

123¤
143¤

130¤
153¤

185¤
204¤

272¤
336¤

ALBUFEIRA - APARTAMENTOS (al)
Apts. da Orada
Encosta da Orada
Jardins Sta. Eulália
Marina Albufeira
Pine Sun Park
Qt. Pedra dos Bicos
Monte Balaia
Aparts Balaia

T0
T1
T2

Atlântida - Quarteira

MORADIAS - VILLAS (al)
Moradias
Individuais

(piscina privada)

Moradias
Agrupadas

(piscina coletiva)

Jardins de Sta Eulália - Albufeira
CONDIÇÕES GERAIS
• Check in a partir das 17:00 e check out até às 11:00 para limpeza geral. • Berço: 5 euros noite (Junho a Setembro) • Limpeza: duas vezes por
semana, incluindo mudança de toalhas. Em estadias superiores a uma semana, a mudança de lençóis é feita 1 vez por semana, exceto sábados,
domingos e feriados. • Período de estadía mínima: Época A (2 noites); Época B (3 noites); Época C (5 noites); Época D (7 noites).
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The Crest ****
Almancil

37°06’12.6”N 8°01’46.0”W

Vila Monte Farm House ****

DESDE

Moncarapacho

18¤

37°05’51.0”N 7°47’36.3”W

18 km

DESDE

50¤

SPA

8 km

A doze quilómetros de Vilamoura e a cinco minutos de carro de
vários campos de golfe, perfeitamente inserido numa tranquila
zona onde se respira charme, elegância e qualidade, este
complexo oferece trinta villas com piscina privada, vinte e duas
moradias geminadas com piscina comum e vinte e seis moradias
geminadas com piscina privada, todas com garagem privativa.
Facilidades: jardins, uma piscina para adultos, uma piscina para
crianças, bar e segurança nocturna.

Localizado em Moncarapacho, no meio de um perdulário
laranjal, com duas piscinas exteriores aquecidas, este exclusivo
hotel transmite a calma e o conforto de um local único e
inspirador. A unidade apresenta uma arquitectura típica do
Algarve e está dividida em quatro edifícios. Todos os quartos
estão devidamente equipados e oferecem ao cliente uma
estada que dificilmente repetirá. O restaurante «Farm House»,
especialista em gastronomia local confeccionada com produtos
frescos e locais, é baseado no conceito de partilha e dispõe de
um forno a lenha e grelhador. À entrada da propriedade existe
um novo conceito chamado o «Mercado do Átrio». Este espaço
inclui uma recepção, um bar, um salão, uma esplanada, uma
biblioteca, uma mercearia com itens locais e produtos gourmet,
uma secretária do gerente do hotel e um restaurante, o «À
Terra». Em época balnear, há sessões de cinema ao ar livre e
passeios de barco para a praia da Ilha da Fuzeta.
Facilidades: piscinas exteriores, restaurante, bar, acesso wi-fi
gratuito, actividades.

Eva Senses Hotel ****
Faro

N 37º 01’ 0.138” . W 7º 56’ 11.886”

DESDE

44¤

5 km

Localizado na marina de Faro, perto do núcleo histórico da cidade
e da zona comercial, este hotel é perfeito para férias de praia ou
para programas culturais. Os quartos duplos ou superiores têm
vista sobre a Ria Formosa ou cidade e estão equipados com as
mais ricas facilidades. Facilidades: centro de saúde e bem-estar
com ginásio, sauna e banho turco, salas de reuniões, terraço
com piscina (sazonal), bar e restaurante panorâmicos, trasporte
até à praia (custo adicional).
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Real Marina Hotel e Spa
*****
Olhão

37° 1’ 25.590” N 7° 50’ 53.515” W

Real Marina Residence

DESDE

Olhão

39¤

37° 1’27.71”N 7°50’55.03”W

DESDE

32¤

SPA

4 km

4 km

Aproximadamente a de quinze minutos de barco das Ilhas da

Beneficiando de uma localização privilegiada em frente

Armona, Culatra e Farol, internacionalmente conhecidas e

à Ria Formosa e à Marina de Olhão, aproximadamente a

amadas, este hotel usufrui de uma vista privilegiada sobre o

quinze quilómetros de Faro, este empreendimento dispõe

Parque Natural da Ria Formosa, eleito uma das 7 Maravilhas

de 80 apartamentos decorados em estilo moderno e com

Naturais de Portugal. O hotel dispõe de 144 quartos e suites

acabamentos de luxo e indicados para férias em família.

com um interior moderno e piso alcatifado. Com interiores da

Todos os apartamentos são climatizados, têm varanda e estão

autoria de uma das mais conceituadas decoradoras nacionais,

equipados com LCD e cozinha completa com máquina de lavar

Graça Viterbo, todos têm uma vista privilegiada para a Ria

louça, fogão, forno e frigorífico. As tarifas não incluem limpeza,

Formosa ou para zonas verdes, proporcionando um despertar

excepto em estadas superiores a sete noites onde é incluída

verdadeiramente natural.

uma limpeza geral ao apartamento a meio da estada.

Facilidades: um restaurante, bares (um de apoio à piscina),

Facilidades: as facilidades do Real Marina Hotel & SPA estão,

piscina exterior e interior aquecidas com vista para a Ria

mediante pagamento adicional, disponíveis para os hóspedes

Formosa, piscina exterior para crianças, «Real SPA Therapy» com

do Real Marina Residence (um restaurante, dois bares, «Real SPA

nove salas de tratamento, sauna e banho turco (custo adicional),

Therapy» com área borbulhante, sauna e banho turco, centro de

centro de saúde e bem-estar com ginásio e sala de actividades

saúde e bem-estar com ginásio, sala de jogos). O Real Marina

colectivas com luz natural, salas de reuniões e eventos com luz

Residence dispõe gratuitamente de piscina exterior, no cimo do

natural, sala de jogos, parque de estacionamento e garagem.

edifício, para todos os hóspedes.
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Maria Nova Lounge Hotel ****
Tavira

37°07’47.7”N 7°39’04.7”W

Praia Verde Boutique Hotel
****

DESDE

35¤

Tavira

DESDE

42¤

37°10’47.7”N | 7°28’55.8”W

SPA

2 km

A cinco minutos a pé do movimentado centro da cidade de
Tavira, este hotel, recomendado para maiores de 18 anos, goza
de uma localização tranquila numa encosta, no ponto mais alto
de Tavira. Os 137 quartos são o reflexo do conforto moderno e
estão equipados com as mais recentes facilidades.
Facilidades: restaurante, bar de piscina, bar, piscina exterior,
piscina interior aquecida com jacuzzi, SPA (custo adicional),
ginásio, jardim e estacionamento privado (custo adicional e sob
disponibilidade).

500 mt

Considerado pela CNN, em 2014, como um dos novos melhores
boutique hotéis da Europa, este hotel, gerido pela marca DHM,
é actualmente uma unidade que interpreta um novo conceito
de hotelaria em Portugal. As suites são confortáveis, em tons
naturais e com imensa luz. São, no total, 23 quartos vista mar e
42 suites com vista jardim ou vista panorâmica com quarto e sala
separados, com varanda e kitchenette (equipada com frigorífico,
microondas, placa eléctrica, louças, talheres e utensílios de
cozinha), sofá-cama e wi-fi grátis. É possível experimentar os
produtos reginais no restaurante «À Terra», com um forno a
lenha, inspirado num regresso às origens, que tem como base
um conceito de partilha. O hotel inclui ainda um mercado no
átrio que integra várias funções num espaço único, como
recepção, bar, mercearia, sala-de-estar, área recreativa e uma
secretária para o gerente do hotel.
Facilidades: estacionamento gratuito, bar, restaurante, lareira
exterior, piscinas exteriores e centro de fitness, mercado, clube
infantil, wi-fi gratuito.

Cabanas Park Resort ****
Tavira

37°07’56.7”N 7°36’38.2”W

DESDE

18¤

1 km
Ilha de Cabanas

Situado no limite do Parque Natural da Ria Formosa, o Cabanas
Park Resort apresenta-se com uma das melhores alternativas
para famílias no Algarve. Todos os 96 apartamentos são
climatizados e contam com varanda e uma kitchenette com
microondas, jarro eléctrico, torradeira, varinha mágica, cafeteira
eléctrica, frigorífico sem congelador e placa de fogão eléctrica.
Facilidades: restaurante, bar, piscina exterior, parque infantil,
recepção das 08h00 às 24h00, transporte de barco até à praia
(gratuito).
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Praia da Lota Hotel e Apartamentos ***

DESDE

Manta Rota

8¤

37°10’14.6”N 7°30’43.3”W

250 mt

Este empreendimento, composto por quartos de hotel e apartamento, fica localizado apenas a cem metros de uma das mais belas praias do
sotavento algarvio. A areia dourada e as águas cristalinas são os símbolos máxios desta praia maravilhosa, a Praia da Lota. No empreendimento
existem dois tipos de alojamento: o Praia da Lota Hotel e Praia da Lota Apartments. O hotel, com acesso privado à praia, providencia quartos
com vista para o mar ou para a piscina todos estão equipados com ar condicionado, cofre, frigo bar, TV satélite, casa de banho completa e
varanda. Os apartamentos, climatizados, contam com varandas privadas e dispõem de cozinha independente (microondas, ferro de engoma,
frigorífico, máquina de lavar loiça, placa eléctrica, torradeira e varinha mágica).
Facilidades: piscina exterior, campo de ténis, sala de jogos, aluguer de bicicletas, aulas de ioga ou pilates, aula de dança do ventre, sala de
massagens, estacionamento gratuito mediante disponibilidade.

Apartamentos
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The Prime Energize Hotel ****

DESDE

Monte Gordo

25¤

37°10’52.6”N 7°26’48.8”W
SPA

400 mt

Localizado a 400 metros da praia de Monte Gordo, em pleno sotavento algarvio, é um hotel centrado no desporto. Composto por 105
unidades de alojamentos, distribuídas em cinco pisos e divididas entre quartos e apartamentos, todas são amplas e estão decoradas num
estilo minimalista, elegante e confortável. Disponibiliza diariamente uma oferta muito completa de actividades desportivas (aulas de ioga,
pilates, corrida e caminhada, stretching, incluídas na tarifa), um running corner e um bike centre, um personal trainer que prepara um plano de
treinos personalizado para cada hóspede, boot camps e programas detox e perda de peso. O «Energize SPA», à base dos ingredientes naturais
do Algarve, como a laranja ou os sais marinhos, complementa a oferta. Quanto à restauração, o restaurante «Fuel» integrou no seu ADN a
oferta de uma alimentação equilibrada. As refeições têm por base a rica dieta mediterrânica, cereais pouco processados e muita fruta. A
maior parte dos produtos têm origem local, sendo que o azeite e as ervas aromáticas são os elementos preferidos no tempero dos alimentos.
Facilidades: piscina exterior, bar de piscina, piscina interior aquecida, SPA e centro de bem-estar, jacuzzi, sauna, salas de massagens (uma
para casais), restaurante, bar.
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Alba Hotel Apartamento ***
Monte Gordo

37º 10’ 55’’ N 7º 26’ 55’’ W

Castro Marim Golf e Country
Resort ****

DESDE

20¤

Castro Marim

37° 14’ 8.890” N 7° 28’ 9.210” W

DESDE

19¤

SPA

400 mt

7 km

Localizado aproximadamente a cinco minutos a pé da famosa

Situado junto ao rio Guadiana, na fronteira entre Portugal e

praia de Monte Gordo, este empreendimentro é uma das

Espanha, conta com 230 extensos e cuidados hectares. Rodeado

escolhas mais fiéis e seguras dos amantes de Monte Gordo. Em

pela Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de

2015 foi inaugurado um novo SPA e piscina interior aquecida

Santo António, o resort tem vistas deslumbrantes para a serra,

que incluiu a renovação da área da piscina exterior, esplanada,

a norte, e para o oceano, a sul. Conta com 61 moradias, com

ginásio e parque de estacionamento. É composto por um edifício

dois e três quartos com piscina privada ou partilhada. Todas as

de seis pisos com 125 unidades de alojamento, distribuídas por

unidades de alojamento, climatizadas, têm pequenos pátios e

103 apartamentos, entre T0 e T1, e 22 quartos duplos ou twins.

áreas de jardim, lareira, casa-de-banho completa com banheira

Os quartos estão equipados com todas as facilidades de um

de hidromassagem, kitchenette equipada com frigorífico,

hotel moderno e os apartamentos oferecem uma kitchenette

microondas, máquinas de lavar e secar louça e roupa, chaleira

completa com placa vitrocerâmica, microondas e frigorífico e

eléctrica, forno e placa de fogão, torradeira e ferro de engomar.

amplos terraços.

O resort tem ainda três excelentes campos de golfe de nove
burados com taxas reduzidas para hóspedes.

Facilidades: bar, restaurante, uma piscina para adultos e outra
para crianças, área de SPA e piscina interior, sala de convívio,

Facilidades: restaurante, bar na área das piscinas (sazonal).

lavandaria, parque de estacionamento público, garagem (extra).

estacionamento disponível frente à moradia sem custos, clube

O serviço de internet existe em todo o hotel, sendo grátis

infantil, transporte para a praia (sazonal) e serviço de comida ao

nas áreas comuns (recepção e sala de convívio) e paga nos

domicílio.

alojamentos.
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CONDIÇÕES GERAIS
devido qualquer reembolso por serviços não utilizados pelo Viajante por motivos de
força maior ou por causa imputável ao Viajante, salvo reembolso pelos respectivos
fornecedores. A não prestação de serviços previstos no programa de viagem por
causas imputáveis à agência organizadora e caso não seja possível a substituição por
outros equivalentes, confere ao Viajante o direito a ser reembolsado pela diferença
entre o preço dos serviços previstos e o dos efectivamente prestados RESCISÃO DO
CONTRATO PELO VIAJANTE: O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo
antes do início da viagem. Em caso de rescisão o viajante pagará uma taxa de
rescisão nos seguintes termos: a definir consoante a antecedência; Ou: Tal rescisão
implica que o mesmo seja responsável pelo pagamento de todos os encargos a que
o início do cumprimento do contrato e a sua desistência dêem lugar, menos a
reafectação de serviços e as economias de custos. Quando seja caso disso, o Viajante
será reembolsado pela diferença entre a quantia paga e os montantes acima referidos.
Na presente situação o reembolso será efectuado, deduzidos da taxa de rescisão, no
prazo máximo de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem. O viajante tem ainda
direito a rescindir o contrato de viagem antes do início da mesma sem pagar qualquer
taxa de rescisão, caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis e excecionais no local
de destino ou na sua proximidade imediata que afetem consideravelmente a
realização da mesma ou o transporte dos passageiros para o destino. A rescisão do
contrato de viagem nesta situação apenas confere ao viajante o direito ao reembolso
integral dos pagamentos efetuados. RESPONSABILIDADE: A agência de viagens e
turismo é responsável pela correcta execução de todos os serviços de viagem
incluídos no contrato de viagem. Quando se tratar de viagens organizadas, as
agências de viagens e turismo são responsáveis perante os Viajantes, ainda que os
serviços devam ser executados por terceiros e sem prejuízo do direito de regresso,
nos termos gerais aplicáveis. As agências de viagens e turismo organizadoras
respondem solidariamente com as agências retalhistas, no caso de viagens
organizadas. Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens e turismo
responde pela correta emissão dos títulos de alojamento e de transporte e ainda pela
escolha culposa dos prestadores de serviços, caso estes não tenham sido sugeridos
pelo viajante. A agência de viagens e turismo que intervenha como intermediárias em
vendas ou reservas de serviços de viagem avulsos é responsável pelos erros de
emissão dos respetivos títulos, mesmo nos casos decorrentes de deficiências técnicas
nos sistemas de reservas que lhes sejam imputáveis. A agência de viagens e turismo
é responsável por quaisquer erros devido a deficiências técnicas no sistema de
reservas que lhe sejam imputáveis e, se tiver aceite proceder à reserva de uma
viagem organizada ou de serviços de viagem que façam parte de serviços de viagem
conexos, pelos erros cometidos durante o processo de reserva. A agência de viagens
e turismo não é responsável por erros na reserva que sejam imputáveis ao viajante ou
que sejam causados por circunstâncias inevitáveis e excecionais. IVA: Os preços
mencionados neste programa reflectem já o Imposto de Valor Acrescentado à taxa
actual. VALIDADE: Este programa é válido de 01/01/2019 a 31/12/2020. AVISO: Os
preços apresentados são meramente indicativos e têm como referência o preços por
pessoa mais baixo da unidade em tipologia standard, considerando todas as ofertas
em vigor à data da publicação. Reconfirme o preço antes de reservar.
INFORMAÇÕES GERAIS
Refeições: Salvo indicação em contrário, as bebidas não estão incluídas nas refeições.
Qualquer pedido específico do Cliente relativo a refeições está sempre dependente
da confirmação do fornecedor e poderá implicar o pagamento de um suplemento.
Alojamento : O grupo, classificação e denominação do alojamento são determinados
pelo país de acolhimento. A relação de hotéis e apartamentos constantes do programa
é indicativa, bem como a sua categoria, respeitando critérios e classificações locais
cujos critérios por vezes são distintos dos utilizados em Portugal. No que concerne
ao alojamento, são aplicáveis as seguintes regras particulares: Apartamentos: É
de total e inteira responsabilidade do Cliente a informação do número de pessoas
(adultos e crianças) que irão ocupar o apartamento. No caso de se apresentarem
mais pessoas do que as reservadas, os responsáveis pelo alojamento poderão
recusar a entrada; Hotéis: Os preços apresentados são por pessoa ou por quarto
dependendo da unidade hoteleira e estão baseados na ocupação de quarto duplo.
Nem todos os hotéis dispõem de quarto triplo, sendo por isso colocada num quarto
duplo uma cama extra ou sofá cama, podendo estes não ser de idêntica qualidade
e conforto. Quando se trate de quartos equiparados com duas camas largas ou de
casal, considera-se que, na maioria dos casos, o triplo é constituído apenas por estas
duas camas; Horário: Como regra indicativa, normalmente os quartos podem ser
utilizados a partir das 14h, do dia de chegada e deverão ser deixados livres antes
das 12h do dia de saída. Nos apartamentos, a entrada verifica-se geralmente pelas
17h do dia de chegada, sendo que os mesmos deverão ficar livres antes das 10h do
dia de saída. A entrega das chaves é normalmente feita dentro do horário normal de
funcionamento dos escritórios, na recepção, em local a indicar pela Agência. Política
em relação a animais: Não é permitido levar animais para os apartamentos, vivendas
e hóteis, excepto se os mesmos possuírem estruturas para esse fim. Política de No
Show: Se não comparecer no dia previsto para o início da estadia e disso não der
conhecimento prévio, o empreendimento não se obriga a manter a reserva. Caução:
Alguns empreendimentos que apresentamos nesta brochura poderão solicitar uma
fiança/caução reembolsável ou não, dependendo do estado do apartamento no
final da estadia. Os preços incluem: limpeza, mudança de lençóis e de atoalhados
(conforme organização de cada empreendimento e salvo algumas unidades cujo
serviço é extra); consumo de água, gás e electricidade. Observações: 1) Os preços
destinam-se ao mercado nacional. 2) No que respeita à obrigatoriedade de estadias
mínimas recomendamos a consulta da brochura e respectiva unidade hoteleira. 3)
As Ofertas Especiais apresentadas nos diversos estabelecimentos estão sujeitas a
disponibilidade e só se aplicarão mediante solicitação explícita do cliente. Seguros:
A Destinos by Exótico-Viagens e Turismo, LDA disponibiliza a venda de seguros
que poderão ser adquiridos em função da viagem para a garantia de assistência
e despesas de cancelamento. NOTA: As condições gerais apresentadas poderão
ser complementadas por quaisquer outras especificas desde que devidamente
acordadas pelas partes. As condições gerais deverão sempre ser consultadas
aquando da reserva efectuada. Pois poderão surgir transformações decorrentes de
alterações legislativas Erros de Impressão: Esta brochura foi elaborada com a maior
atenção. Se detectarem erros de impressão, de épocas, preços, etc, será aplicada a
tarifa definida no momento da confirmação da reserva.
19. Provedor do cliente
19.1 A Destinos Exotico Viagens Lda aderiu ao Provedor do Cliente das Agências de
Viagens e Turismo. A cliente que pretenda utilizar este serviço deverá no prazo de
30 dias contados do final da viagem apresentar a sua reclamação por escrito para a
morada: Rua Duque de Palmela, n.º2, 1.º direito, 1250-098 Lisboa ou por email para
provedor@provedorapavt.com.
19.2 A Destinos está vinculada ao pontual cumprimento da decisão que venha a ser
emitida pelo Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo.

O presente programa/ catálogo é o documento informativo no qual se inserem as
presentes condições gerais, dele fazendo parte integrante e que constituem, na
ausência de documento autónomo o contrato de viagem. A presente informação é
vinculativa para a agência salvo se cumulativamente:
• O programa o prever expressamente;
• As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
• A informação da alteração seja prestada ao viajante em suporte duradouro;
As presentes condições gerais obedecem ao disposto no Decreto Lei n.º 17/2018, de
8 de Março. As Condições Gerais cujo objecto seja uma Viagem Organizada ou
Serviço de Viagem Conexo constante do presente programa, as correspondentes
fichas de informação normalizada e as condições particulares que constam da
documentação de viagem facultada ao Viajante no momento de reserva da viagem
consubstanciam o contrato de viagem que vincula as partes. ORGANIZAÇÃO: A
organização técnica das viagens incluídas na presente brochura é da Destinos by
Exótico-Viagens e Turismo, LDA, com sede em Lisboa na Rua Gomes Freire Nr 183 –
2º Esquerdo, codigo postal 1150-170, Contribuinte Fiscal n.º 503382523, com o capital
social realizado de 150.000¤, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob o n.º 5128/1995-03-27 , e com o registo n.º 2112 (RNAVT). PREÇOS WEB
DESTINOS/TARIFAS ON- LINE: Os preços e os gastos de cancelamento publicados
no presente folheto, podem variar conforme os publicados na página WEB. Pelo
que o preços e os gastos de cancelamento que se aplicam, serão os que existiam na
página web no momento de efectuar ou cancelar a reserva. Em caso de modificação
posterior as tarifas web/online poderão sofrer alterações. INSCRIÇÕES: No acto da
inscrição o cliente deverá depositar 25% do preço do serviço, liquidando os restantes
75% até 21 dias antes do início do serviço. Se a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos
da data do início do serviço, o preço total do mesmo deverá ser paga no acto da
inscrição, ficando esta condicionada à obtenção da parte dos fornecedores da
confirmação das reservas para todos os serviços. A Destinos by Exótico-Viagens e
Turismo, LDA reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não
tenha sido efectuado nas condições acima mencionadas. INFORMAÇÃO AO ABRIGO
DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE SETEMBRO: Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de
Setembro na sua redacção actual, informamos que o Viajante poderá recorrer às
seguintes Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo: i) Provedor do
Cliente das Agências de Viagens e Turismo in www.provedorapavt.com; ii) Comissão
Arbitral do Turismo de Portugal in www.turismodeportugal.pt; RECLAMAÇÕES:
Qualquer desconformidade na execução de um serviço de viagem incluído no
contrato de viagem organizada tem de ser comunicada à agência de viagens
organizadora ou retalhista por escrito ou outra forma adequada logo que tal
desconformidade ocorra, ou seja, sem demora injustificada. O direito a apresentar
reclamações para efeitos de redução de preço ou direito a indemnização por falta de
conformidade dos serviços de viagem incluídos na viagem organizada prescreve no
prazo de 2 anos. PROVEDOR DO CLIENTE: A Destinos by Exótico-Viagens e Turismo,
LDA é aderente ao Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo. Para
usufruir deste serviço deverá no prazo de 20 dias úteis após o fim da viagem
apresentar a sua reclamação por escrito para a morada: Rua Duque de Palmela, n.º 2,
1 Dt, 1250-098 Lisboa, ou pelo email provedor@provedorapavt.com. As agências
estão vinculadas ao pontual cumprimento da decisão que venha a ser emitida por tal
entidade. DESPESAS DE RESERVAS: Por cada reserva serão cobradas as seguintes
verbas: Despesas de Reserva não reembolsáveis: Portugal: 12,00¤; Restantes Países:
12.00¤. Despesas de Alterações: 12.00¤. Por cada alteração (nomes, datas, tipo de
apartamento ou quarto, viagem, etc): 12.00¤ Salientamos que a aceitação de tais
alterações depende de aceitação por parte dos respectivos fornecedores.
DOCUMENTAÇÃO: O cliente deverá possuir em boa ordem a sua documentação
pessoal ou familiar, (bilhete de identidade, documentação militar, autorização para
menores, vistos, certificado de vacinas e outros eventualmente exigidos). A agência
declina qualquer responsabilidade pela recusa de concessão de vistos ou a não
permissão de entrada ao cliente em país estrangeiro; sendo ainda da conta do cliente
todo e qualquer custo que tal situação acarretar. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO
VIAJANTE: Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que um
Viajante, inscrito para uma determinada viagem, desejar mudar a sua inscrição para
uma outra viagem ou para a mesma com partida em data diferente, ou outra eventual
alteração, deverá pagar a taxa acima referida, como despesas de alteração. Contudo,
quando a mudança tiver lugar com 21 dias ou menos de antecedência em relação à
data da partida da viagem, para a qual o Viajante se encontra inscrito, ou se os
fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica sujeito às despesas e
encargos previstos na cláusula “Rescisão do Contrato pelo Viajante”. Após iniciada a
viagem, se solicitada a alteração dos serviços contratados por motivos não imputáveis
à agência (ex. ampliação das noites de estadia, alteração de voo) os preços dos
serviços turísticos poderão não corresponder aos publicados no folheto que motivou
a contratação. CESSÃO DA INSCRIÇÃO: O viajante pode ceder a sua posição,
fazendo-se substituir por outra pessoa que preencha todas as condições requeridas
para a viagem organizada, desde que informe a agência de viagens e turismo, por
forma escrita, até sete dias seguidos antes da data prevista para a partida. O cedente
e o cessionário são solidariamente responsáveis pelo pagamento do saldo em dívida
e pelas taxas, os encargos ou custos adicionais originados pela cessão, os quais serão
devidamente informados e comprovados pela agência de viagens e turismo.
ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA: Sempre que, antes do início da viagem
organizada, (i) a agência de viagens e turismo se veja obrigada a alterar
significativamente alguma das características principais dos serviços de viagem, (ii)
ou não consiga ir de encontro às exigências especiais solicitada pelo Viajante; (iii) ou
propuser o aumento do preço da viagem organizada em mais de 8%, o viajante pode,
no prazo de (..) dias: a) Aceitar a alteração proposta; b) Rescindir o contrato, sem
qualquer penalização, sendo reembolsado das quantias pagas; c) Aceitar uma
viagem organizada de substituição proposta pela agência de viagens e turismo,
sendo reembolsado em caso de diferença de preço. A ausência de resposta por parte
do viajante no prazo fixado pela agência de viagens e turismo implicará a aceitação
tácita da alteração proposta / o cancelamento da viagem com a aplicação das
respectivas taxas. RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA: Quando a viagem
esteja dependente de um número mínimo de participantes a Agência reserva-se o
direito de cancelar a viagem organizada caso o número de participantes alcançado
seja inferior ao mínimo. Nestes casos, o viajante será informado por escrito do
cancelamento no prazo de: a)
20 dias antes do início da viagem organizada, no
caso de viagens com duração superior a seis dias; b)7 dias antes do início da viagem
organizada, no caso de viagens com duração de dois a seis dias; c) 48 horas antes do
início da viagem organizada, no caso de viagens com duração inferior a dois dias.
Antes do inicio da viagem organizada a agência de viagens e turismo poderá ainda
rescindir o contrato se for impedida de executar o mesmo devido a circunstâncias
inevitáveis e excecionais. A rescisão do contrato de viagem pela agência nos termos
acima referidos apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos
pagamentos efetuados no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do contrato de
viagem. ALTERAÇÃO AO PREÇO: Os preços constantes do programa estão baseados
nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data de impressão deste
programa, pelo que estão sujeitos a alteração que resulte da variações no custo dos
transportes ou do combustível, de direitos, impostos, taxas e flutuações cambiais até
20 dias antes da data de viagem. REEMBOLSOS: Depois de iniciada a viagem não é

82

