Quinta Pedra dos Bicos
SOBRE

Tipo de Alojamento

Apartamentos Turísticos

Cassificação:

***

A Quinta Pedra dos Bicos é uma ilha de tranquilidade em Santa Eulália, perto da movimentada Albufeira, e a 300
metros da famosa strip nas Areias de São João. O acesso privilegiado à praia, as vistas sobre o Oceano, e os
extensos relvados juntos ás piscinas, completam esta oferta única no coração do Algarve. Prepare-se para uma
experiência intensa e ao mesmo tempo relaxante.
Quer seja aventureiro, desportista, ou se apenas quiser passar uns dias relaxantes com a sua família, a Quinta Pedra
dos Bicos oferece-lhe tudo isto e tudo mais que o seu estilo de vida exija.
Na época do calor, as piscinas e as praias de areia clara com as águas temperadas pela proximidade do
Mediterrâneo, refrescam o seu dia e enchem de alegria as crianças. No outono, o golfe, os passeios aos parques
temáticos, e a excelente gastronomia da zona fecham o ciclo de bem estar. Na primavera o Algarve é enfeitado, com
cores e perfumes únicos desta região, convidando a agradáveis passeios pedestres, e incursões ao interior Algarvio.
Algarveresorts, a natureza dos seus sonhos...
Contactos
Urb. Quinta Pedra dos Bicos, Lote 24 – Santa Eulália 8200-381 Albufeira
+351 289 598 190
Telefone:
+351 289 598 199
Fax:
E-mail:

quintapedradosbicos@algarveresorts.net

Website:

http://www.algarveresorts.net

Caraterísticas e Serviços
Câmbios
Baby Sitter
Bar
Piscina
Número de camas: 78
Número de apartamentos: 28
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Sala de televisão vídeo
Acesso a internet
Área reservada a não fumadores
Restaurante
Ginásio
Piscina climatizada
Área reservada a fumadores

Serviços e equipamentos no quarto
Telefone
Televisão
Secador de cabelo
Ar condicionado
Quartos para fumadores

Horários
Horário do pequeno almoço: 07h30 - 10h00
Horário do room service: 07h30 - 24h00

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Garagem

Acessibilidade
Pagamentos
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
Nº de Registo: 115

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

