Aldeamento Turístico da Prainha
SOBRE

Tipo de Alojamento

Aldeamentos Turísticos

Cassificação:

***

Aldeamento Turístico de 3 estrelas composto por apartamentos (T1 e T2) e vilas com e sem piscina privada (V2 a
V4), 5 restaurantes de grande variedade (um deles – CANIÇO – localizado na rocha da falésia com acesso exclusivo
por elevador), piscina atlântica com água salgada e vista privilegiada sobre o mar e serviço de segurança e vigilância
24 horas por dia.
O Aldeamento da Prainha está localizado junto ao mar (350 metros), acerca de 4 km de Portimão e 2,5 km de Alvor.
Contactos
Praia dos Três Irmãos 8500 - 001 Alvor
+351 282 480 000
Telefone:
+351 282 480 950
Fax:
E-mail:

geral@prainha-ei.pt

Website:

http://www.prainha.net

Caraterísticas e Serviços
Court de ténis
Bar
Ginásio
Piscina
Número de camas: 694
Número de apartamentos: 53
Acesso a internet
Baby Sitter
Restaurante
Piscina climatizada
Sala de televisão vídeo
Número de vivendas: 79
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Serviços e equipamentos no quarto
Cofre
Televisão
Quarto com aquecimento

Horários
Horário do pequeno almoço: 08h00 - 10h30

Acessos
Parque de estacionamento

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Outras Informações
A capacidade maxima dos nossos apartamentos são: T1 – máx. 3 pessoas; T2 e V2 com e sem piscina – máx. 5
pessoas; V3 com e sem piscina - máx. 7 pessoas e V4 com e sem piscina - máx. 9 pessoas. Os horários do Check-in é
a partir das 16h00 e do check-out é até as 10h00. Existe serviço de lavandaria. Temos recepção 24 horas, as nossas
duas piscinas são de agua salgada, sendo que uma delas tem uma vista soberba sobre o mar.
Acesso à praia por elevador.
Registo nº: 1626
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