Amendoeira Golf Resort - AL1
SOBRE

Tipo de Alojamento

Aldeamentos Turísticos

Cassificação:

****

O Amendoeira Golf Resort oferece luxuosos e modernos apartamentos de dois quartos, com piscinas comuns e
piscinas para crianças. Existem também moradias de três e quatro quartos que dispõem de piscinas privativas e
amplos jardins, decoradas com enorme requinte e bom gosto são dotadas de cozinhas totalmente equipadas e
acabamentos de luxo. O resort dispõe de dois campos de golfe: o Oceânico Faldo Course e o Oceânico O'Connor Jnr..
Os dois campos são ainda complementados pelo Par 3 iluminado, o Oceânico Academy de 9 buracos e o Amendoeira
Golf Academy &amp; Fitting Suite. O Amendoeira Sports Club foi concebido para ir ao encontro das expetativas dos
desportistas profissionais e disponibiliza infra-estruturas de treino para as várias modalidades: futebol, ténis,
voleibol/futebol de praia e ginásio. De referir ainda o magnífico e imponente Amendoeira Clubhouse onde estão
concentrados os serviços de restauração e bar.
Contactos
Morgado da Lameira 8365 - 302 Alcantarilha
+351 282 320 820
Telefone:
+351 282 312 852
Fax:
E-mail:

agr.resortreception@oceanicogroup.com

Website:

http://amendoeiraresort.com

Caraterísticas e Serviços
Court de ténis
Bar
Ginásio
Piscina
Lojas
Número de camas: 939
Número de apartamentos: 160
Acesso a internet
Baby Sitter
Restaurante
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Piscina climatizada
Área reservada a não fumadores
Número de vivendas: 81
Minigolfe

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado
Telefone
Cofre
Televisão
Secador de cabelo
Acesso Internet
Quarto com aquecimento
Quartos para fumadores
Minibar

Horários
Horário do pequeno almoço: 07h30-10h30

Acessos
Parque de estacionamento
Garagem

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
Preço indicativo: $$$$ (>90€)

Outras Informações
O Amendoeira Golf Resort é um paraíso natural localizado perto de Silves, a 10 minutos da Praia da Armação de Pêra
e a cerca de 35 minutos de carro do Aeroporto de Faro, e com excelente acesso à A22. Situados numa zona de
grande beleza natural, os luxuosos apartamentos e moradias estão rodeados de amplos jardins tendo como plano de
fundo a serra de Monchique. Silves está envolta em história, com o seu castelo e as suas muralhas, não obstante é
hoje uma cidade vibrante com muitos bares e restaurantes onde podem ser saboreados os deliciosos sabores típicos
da cozinha portuguesa.
Registo nº: 3263
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