Alojamento
Algarve
Vila do Bispo
Salema Beach Village
Aldeamentos Turísticos / ****
Morada: Cerro da Ermida, Praia da Salema 8650-060 Vila
do Bispo
Telefone: +351 282 249 680
E-mail: salemabeachvillage@nauhotels.com Website:
https://www.salemabeachvillage.com
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado central; Court de ténis; Bar; Ginásio; Piscina;
Número de camas: 428; Acesso a internet; Aquecimento central;
Baby Sitter; Restaurante; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores; Número de vivendas: 114; Número de
quartos: 114; Gay Friendly; Smokefree; Serviço de lavandaria;
Parque infantil; Jardim;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Serviço de Transfer; Bike
Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Quarto com aquecimento; Quartos para
fumadores;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Horários:
Horário do room service: 10h - 19h;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Lugares de
estacionamento reservados; Área de receção adaptada a
pessoas com necessidades especiais; Acessibilidade a
áreas/serviços: Quartos, Restaurante, Bar, Esplanada, Piscina;
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual; Produtos /serviços de apoio disponíveis:
Incapacidade motora;

Férias genuínas e privacidade junto ao mar, numa das praias
mais tranquilas e discretas de Portugal, são o que lhe reserva o
Salema Beach Village da NAU Hotels & Resorts, no Algarve,
inaugurado em 2016, situado na Praia da Salema, em pleno
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
A 500 metros da Praia da Salema, o empreendimento Salema
Beach Village ostenta uma localização fantástica na vila
piscatória de Salema, no concelho de Vila do Bispo. A vila
permanece ainda genuína e longe do turismo massificado do
litoral algarvio, com as suas tradições ligadas ao mar, ruas
estreitas e casas caiadas de branco. O Salema Beach Village
permite-lhe experienciar férias pitorescas num Algarve secreto
com o conforto e a hospitalidade que merece.
Aqui, a privacidade e a vista mar imperam, numa paisagem que
ilustra o postal de férias perfeito com o azul do mar contrastando
com os tons brancos das villas. Passe os seus dias na praia ou se
preferir descontraia na piscina.
Seja qual for a sua escolha, uma coisa é certa: o secretismo e
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autenticidade da vila de Salema e o Salema Beach Village
tornarão as suas férias num precioso tesouro escondido que
quererá repetir, estadia após estadia.
A Praia da Salema foi classificada pelo Jornal britânico The
Guardian como a 15ª Melhor Praia do Mundo, no ranking das 50
melhores praias do mundo.
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