Aldeamento Turístico Alfagar
OVER

Soort accomodatie

Toeristische Villadorp

Classificatie:

***

Alfagar Village heeft een exceptionele locatie n de Balaia (golf) omgeving, op 4km van Albufeira , op de top van een
klif uitkijkend op de zee met directe toegang tot het strand. Heel rustig maar op wandelafstand (1300m) van de
levendige schoppingstraten van São João met zijn talrijke bars, restaurants en nachtleven.
Centraal gelegen, in het midden van de Algarve (ideaal voor excursies). De luchthaven van Faro is op 30 minuten
(Sevilla op 2u15).
Onze Alfagar Village (3 * sup) is samen met de Alfagar II Suite Aparthotel (4 *), gelegen op een domein van
11.000m2 met prachtige tuinen, rotsformaties en spectaculaire uitzichten op de kust en de Atlantische Oceaan.
Confortabele appartementen low rise in de typische algarvische arabische stijl, met hotel service en uitgebreide
faciliteiten zoals in totaal 7 zwembaden (binnen en buiten), een Aqua Park (uniek in Algarve), Fantastische
sportfaciliteiten, restaurants, bars, entertainment, Vergader-en evenementsruimte ( tot 300 personen), ...
Ideaal voor families met kinderen, koppels, groepen en voor iedereen die een kwaliteitsvakantie zoekt in een rustige
omgeving maar op wandelafstand van de shops en het nachtleven in Albufeira.
Contactgegevens
Semina - Santa Eulália 8200-269 Albufeira
+351 289 540 221
Telefoon:
+351 289 540 238
Fax:
E-mail:

alfagar@alfagar.com

Website:

http://www.alfagar.com

Kenmerken en diensten
Centrale air conditioning
Tennisbaan
Geld wisselen
Bar
Zwembad
Winkels
Aantal bedden: 570
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Aantal appartementen: 214
Internettoegang
Centrale verwarming
Oppasdienst
Restaurant
Binnenzwembad
Speelzaal
Niet-rokers zone

Diensten en voorzieningen op de kamer
Air conditioning op de kamer
Telefoon op de kamer
Kluis op de kamer
Televisie op de kamer
Haardroger op de kamer
Internettoegang op de kamer
Kamer met verwarming
Kamers voor rokers

Toegangen
Parkeerplaats
Bus

Betalingen
Creditkaarten geaccepteerd
Richtprijs: $$$ (60€ - 90€)

Andere informatie
Registratienummer: 1155
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