Aldeamento Turístico Glenridge Mar
SOBRE

Tipo de Alojamento

Aldeamentos Turísticos

Cassificação:

***

O Glenridge Beach &amp; Golf Resort é a escolha perfeita para famílias, casais e golfistas que fora de sua casa se
queiram sentir em casa e que queiram visitar os tesouros da vibrante e colorida costa algarvia.Este empreendimento
é composto por 29 apartamentos, 2 piscinas, sendo uma delas exclusive para crianças, terraço, parque infantil e
ginásio. A receção encontra-se disponível com colaboradores multilingues, que o poderão ajudar durante a sua
estadia.Com uma vista deslumbrante que abarca vinhedos próximos e a longínqua silhueta ondulante da Serra de
Monchique, os nossos apartamentos integram um pequeno, exclusivo e confortável Resort, a 6 Km de distância do
centro histórico de Albufeira, vizinho da Praia da Galé, um dos mais longos e aprazíveis areais do Algarve.A cerca de
50km do Aeroporto de Faro, o Glenridge Beach &amp; Golf Resort está situado a 15 minutos a pé das praias da Galé
e Lourenço, com bandeira azul, e onde está disponível uma ampla oferta de animação náutica. Vários restaurantes
de praia oferecem refeições ligeiras num ambiente relaxante e com vista sobre o azul cristalino do Oceano
Atlântico.E como o Golfe e o melhor do Algarve andam sempre de mão dada, o Glenridge Beach &amp; Golf Resort
está situado a 1,5 Km do Campo de Golfe dos Salgados e a curta distância dos melhores campos de golfe do Algarve
e do Mundo.
Contactos
Estrada de Vale Rabelho 8200-428 Galé Albufeira
+351 289597410
Telefone:
+351 289592437
Fax:
E-mail:

glenridgealbufeira@gmail.com

Website:

http://www.glenridgealbufeira.pt

Caraterísticas e Serviços
Bar
Ginásio
Piscina
Número de camas: 76
Número de apartamentos: 28
Acesso a internet
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Baby Sitter
Restaurante
Sala de televisão vídeo
Área reservada a não fumadores
Área reservada a fumadores

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado
Telefone
Televisão
Secador de cabelo
Acesso Internet

Acessos
Parque de estacionamento
Garagem
Autocarro

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Pagamentos
Aceita cartoes de credito
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Outras Informações
Nº de Registo: 4457
Uso gratuito de bicicletas
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