Vilanova Resort
SOBRE
Tipo de Alojamento

Apartamentos Turísticos

Cassificação:

***

Vilanova oferece-lhe alojamento num único e espaçoso Resort localizado atrás da rua da Oura (famosa rua em
Albufeira onde o entretenimento acontece de dia e de noite). As Vivendas e os Apartamentos estão rodeados por
jardins e uma enorme piscina. Também pode desfrutar de uma bebida ou uma refeição ligeira na esplanada do Bar
da Piscina ou jogar Futebol ou Ténis (são fornecidas raquetes e bolas).
A localização de Vilanova é o nosso "ex-libris", com uma vasta quantidade de lojas, cafés, bares, restaurantes, discos
– apesar de possibilitarmos uma sensação de relaxamento e isolamento dentro do Aldeamento – e a apenas 800
metros da Praia da Oura, uma das melhores praias de Albufeira.
Todas as nossas Vivendas e Apartamentos estão equipados com ar condicionado, frigorífico, microondas, torradeira e
chaleira eléctrica. Todas as unidades são muito espaçosas, com grandes varandas ou terraços com vista para o mar
ou piscina.
Contactos
Av. Francisco Sá Carneiro - Areias de São João 8200-262 Albufeira
+ 351 289 580 410
Telefone:
+ 351 289 580 419
Fax:
E-mail:

ald.vilanova@mail.telepac.pt

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Câmbios
Baby Sitter
Bar
Piscina
Número de camas: 827
Número de apartamentos: 160
Ar condicionado central
Sala de televisão vídeo
Acesso a internet
Área reservada a não fumadores
Lojas
Court de ténis
Área reservada a fumadores
Número de vivendas: 56

Serviços e equipamentos no quarto
Cofre
Televisão
Ar condicionado
Quarto com aquecimento
Minibar
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Horários
Horário do pequeno almoço: 08h30 - 12h00

Acessos
Parque de estacionamento

Pagamentos
Aceita Travellers Cheques
Aceita cartões de crédito
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Outras Informações
Bilhar, sala de festas. Parque infantil, jardim.
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