Alojamento
Alentejo
Alcácer do Sal
Aldeamento Turistico Casas da Comporta

Aldeamento Turístico Herdade de Montalvo

Aldeamentos Turísticos / ****

Aldeamentos Turísticos / ****

Morada: Comporta

Morada: Estrada Nacional 253 - km 14,7 7580-247
Alcácer do Sal
Telefone: +351 265 619 441 Fax: +351 265 619 440

7580-909 Alcácer do Sal

Telefone: +351 265 497 211 Fax: +351 265 497 283
E-mail: geral@casasdacomporta.net Website:
http://www.casasdacomporta.net
Outras Informações:
Os apartamentos estão equipados com: Aquecimento central;
Lareira; T.V a cores, com 10 canais, CD e DVD; Parabólica;
Telefone com acesso direto à receção e ao exterior; Cozinhas
com micro-ondas, combinado, forno, placa, exaustor, máquinas
de lavar loiça e roupa; Lençóis e atoalhados; Loiça; Ar
condicionado (a grande maioria das casas dispõe de ar
condicionado nas salas). O check-in é a partir das 16h00 e o
check-out até ás 10h00.
Registo nº: 3765
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado central; Piscina; Número de camas: 236;
Número de apartamentos: 72; Acesso a internet; Aquecimento
central;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Televisão; Secador de cabelo; Quarto com
aquecimento; Quartos para fumadores;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);

Aldeamento Turístico de 4 estrelas, recentemente concluído,
composto por 136 apartamentos (T1 e T2) e casas (T2 e T3).
Todas as unidades dispõem de varanda ou terraço.
O Aldeamento Turístico Casas da Comporta está situado junto à
aldeia da Comporta, e está inserido em plena Reserva Natural do
Estuário do Sado, no limite sul da Península de Tróia, a poucos
quilómetros da cidade de Setúbal, e a 15 minutos da saída de
Alcácer na Autoestrada para o Algarve A2. Conta com uma frente
atlântica de 47 km de areais desertos, onde se encontram das
mais bonitas praias de Portugal, de entre elas se destaca, a Praia
da Comporta, a 2 km.

E-mail: montalvo.tur@sapo.pt Website:
http://www.herdademontalvo.com
Outras Informações:
Registo nº: 89
Caraterísticas e Serviços:
Sauna; Court de ténis; Bar; Ginásio; Piscina; Número de camas:
300; Baby care; Baby Sitter; Restaurante; Área reservada a não
fumadores; Área reservada a fumadores; Número de vivendas:
102;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Televisão;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;

Parcialmente inserida na Reserva Natural do Estuário do Sado,
entre Alcácer do Sal e a Comporta, a Herdade de Montalvo abrelhe as suas portas para uma nova forma de viver o bem estar em
1.052 hectares de natureza em estado puro. Com 102 villas
pensadas ao pormenor para lhe permitir disfrutar dos seus
momentos de lazer e de convívio. Apoiada por campo de ténis,
piscina de 25 metros e centro hípico, as villas estão disponíveis
na versão V1, V2 e V3, oferendo amplos espaços de convívio
interior e exterior, com cozinha totalmente equipada, barbecue,
lareira, aquecimento central ou ar condicionado, piscina privativa
e estacionamento.
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Benavente
La Varzea Polo & Golf Resort
Aldeamentos Turísticos / ****
Morada: Herdade do Zambujeiro, CCI 9 2130 - 130 Santo
Estevão, Benavente
Telefone: +351 263 930 050 Fax: +351 263 930 059
E-mail: info@lavarzeapolo.com Website:
http://www.lavarzea.com
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado central; Sauna; Bar; Ginásio; Piscina; Squash;
Número de camas: 244; Aquecimento central; Restaurante;
Aceita animais de estimação; Sala de televisão vídeo; Área
reservada a não fumadores; Número de vivendas: 50 T2; 8 T1;
Jacuzzi; Número de quartos: 14;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Televisão; Quarto com aquecimento;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Horários:
Horário do pequeno almoço: 08h00 - 10h30;
Acessibilidade:
Instalacoes para deficientes;
Sede do único clube de Polo em Portugal, o La Varzea Polo & Golf
Resort está situado em plena lezíria Ribatejana e a cerca de 30
minutos de Lisboa. Região conhecida pelas vastas e verdes
planícies que se estendem ao longo de uma paisagem de
sobreiros, pela sua longa tradição na criação de cavalos e touros,
lugar onde o Sol brilha mais de 300 dias por ano; aqui no La
Varzea pode escolher múltiplas actividades desportivas para
usufruir durante a sua estadia connosco tais como: Golfe, Polo,
um primeiro contacto com o Cavalo, Ténis… O La Varzea Polo &
Golf Resort não possui campos próprios para a prática de Golfe,
mas tem parcerias com o Ribalgolfe e Santo Estevão Golfe, 3
campos de 18 buracos e situados a 5 minutos de carro do
Resort. Além de um excelente espaço exterior, dispomos de 58
casas independentes de um só piso – os Polo Bungalows, e 14
quartos duplos no edifício contíguo ao Clubhouse – os
Clubrooms.
Num ambiente familiar e relaxado, convidamo-lo a sentar-se na
esplanada do nosso restaurante “La Pancitta”, e desfrutar da
vista sobre o Campo de Polo. Aqui, onde a cozinha se mantém
fiel às tradições, sugerimos a nossa Açorda de Camarão, o
Cozido à Portuguesa, a Feijoada e a Sopa de Pedra, assim como
os pratos de carnes Argentinas e as excelentes Empanadas. O
Restaurante “La Pancitta” está aberto todos os dias.
Estamos a terminar a construção do Centro de Congressos com
capacidade para 400 pessoas, e que pode dividir-se em quatros
salas quando se tratem de eventos de menor dimensão.
Actualmente dispomos já de uma Sala de Reuniões que
comporta até 60 pessoas. A sala polivalente do Centro de
Congressos, as nossas casas do Polo Village, e os serviços do
Clubehouse, tornam o La Varzea no sítio ideal para as suas
férias, os seus fins-de-semana, as reuniões da sua empresa,
festas particulares, casamentos...
Num aroma envolvente a terra e alfazema, numa paisagem
verdejante, na tranquilidade da natureza… Convidamo-lo a
entrar e experimentar este ambiente de Clube de Campo.
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Cuba
Herdade do Gizo
Aldeamentos Turísticos / ****
Morada: Estrada Nacional 258-1

7940-110 Cuba

Telefone: +351 284 418 078 Fax: +351 284 415 284
E-mail: herdade@herdadedogizo.com Website:
http://www.herdadedogizo.com
Outras Informações:
Campo multijogos, Centro hipico, lagoas naturais, zona de
criação animais, passeios varios dentro da herdade com 114 ha.
Registo nº: 4418
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado central; Bar; Piscina; Número de camas: 100;
Número de apartamentos: 10 V2; 10 V3; 6 V4; Baby care; Acesso
a internet; Aquecimento central; Restaurante; Aceita animais de
estimação; Sala de televisão vídeo; Sala de jogos; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Número de vivendas: 26; Número de quartos: 74;
Acessos:
Parque de estacionamento; Garagem; Autocarro; Terminais
ferroviários;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Quarto com
aquecimento; Quartos para fumadores;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalacoes para
deficientes;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 08h00-11h00; Horário do room
service: 08h30-11h00;
Bem-vindos ao Alentejo, terra quente de pastagens e vestígios
arqueológicos, com a sua olaria típica e gastronomia variada,
regada a vinhos bem encorpados.
É no coração das suas planícies que encontrará a Herdade do
Gizo…
A Herdade do Gizo situa-se em Cuba do Alentejo, é um
condomínio privado composto por 52 moradias tipo V2,V3 e V4,
piscinas comuns, lagos naturais, complexo desportivo, Club
House e Centro Hípico, estando estas infraestruturas distribuídas
pelos 114ha da Herdade, desfrutando de uma vista e privacidade
inigualável.
O centro hípico oferece aos seus clientes, amantes da
modalidade, o seu picadeiro, pista de obstáculos ou
simplesmente de passeios a cavalo dentro dos 114ha da
Herdade.
O Club House exclusivo para os seus clientes, é o centro de
encontro e convívio, dispondo de sala de jantar, sala de convívio,
sala de jogos e bar, disfrutando este Club House de umas vistas
magníficas sobre as paisagens alentejanas.
A Herdade do Gizo dispõe também de uma zona de criação de
animais de várias espécies que permitirão disfrutar da sempre
agradável vista dos animais nas pastagens aliadas aos vários
tipos de passeios que se poderá efectuar dentro da Herdade.
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Grândola
Aldeamento Turístico 2 - Pestana Tróia Eco Resort
Aldeamentos Turísticos / ****
Morada: Estrada Nacional 253 - 1, actual Via Longitudinal
de Tróia7570-789 CarvalhalGrândola
Telefone: +351 265 240 150
E-mail: fo.troia@pestana.com Website:
http://www.pestanatroia.com
Caraterísticas e Serviços:
Ginásio; Piscina; Número de camas: 190; Número de vivendas:
95;

Tróia
Aldeamento Turístico 1 - Pestana Tróia Eco Resort
Aldeamentos Turísticos / ****
Morada: Estrada Nacional 253 - 1, actual Via Longitudinal
de Tróia7570-789 CarvalhalGrândola
Telefone: +351 265 240 150
E-mail: fo.troia@pestana.com Website:
http://www.pestanatroia.com
Caraterísticas e Serviços:
Sauna; Court de ténis; Bar; Ginásio; Piscina; Número de camas:
292; Restaurante; Piscina climatizada; Número de vivendas: 87;
SPA; Piscina infantil; Jardim;
Acessos:
Parque de estacionamento; Bike Friendly;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Lugares de
estacionamento reservados; Percurso acessível até à entrada:
Total; Entrada acessível: Total; Área de receção adaptada a
pessoas com necessidades especiais; Circulação acessível no
espaço interior: Total;

Algarve
Albufeira
Aldeamento Turístico Aquamarina

Aldeamento Turístico Hapimag

Aldeamentos Turísticos / ****

Aldeamentos Turísticos / ****

Morada: Rocha Baixinha 8200 - 379 ALBUFEIRA

Morada: Praia do Castelo

Telefone: 289540100 Fax: 289540129

Telefone: +351 289 540 500 Fax: +351 289 540 501

E-mail: aquamarina@grupofbarata.com

E-mail: albufeira@hapimag.com Website:
http://www.hapimag.com

Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 251; Número de apartamentos: 251;

Ponta Grande São Rafael Resort
Aldeamentos Turísticos / ****
Morada: Sesmarias, São Rafael 8200-385 Albufeira
Telefone: +351 289 510 290 Fax: +351 289 588 145
E-mail: geral@pontagrande.com Website:
http://www.pontagrande.com
Outras Informações:

8200 - 385 Albufeira

Outras Informações:
Registo nº: 1617
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado central; Sauna; Court de ténis; Bar; Piscina;
Número de camas: 486; Número de apartamentos: 213; Sala de
televisão vídeo;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Telefone; Cofre;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
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O Ponta disponibiliza acomodações luminosas e climatizadas,
bem como villas auto-suficientes com uma cozinha totalmente
equipada e uma varanda com vistas panorâmicas.Está disponível
uma mercearia a poucos metros do resort e se os hóspedes
preferirem, também poderão ir ao restaurante que serve cozinha
internacional à carta.O Grande Resort fica situado a menos de 1
km do Oceano Atlântico e os hóspedes que chegam de carro têm
estacionamento privado gratuito no local.
Registo nº: 795
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado central; Court de ténis; Bar; Piscina; Número de
camas: 120; Número de apartamentos: 60; Acesso a internet;
Baby Sitter; Restaurante; Sala de jogos; Área reservada a não
fumadores; Área reservada a fumadores; Jacuzzi; Minigolfe;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 08h00-10h00 / 08h30-10h00;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Situado a poucos passos da Marina de Albufeira, este resort de 4
estrelas dispõe de luxuosos villas num jardim. Apresenta uma
piscina exterior, campos de ténis e impressionantes vistas de
Albufeira.

Almancil
Aldeamento Turístico Four Seasons Country Club

Aldeamento Turístico Four Seasons Fairways

Aldeamentos Turísticos / ****

Aldeamentos Turísticos / ****

Morada: Av. André Jordan, Quinta do Lago 8135-904
Almancil
Telefone: +351 289 357 000 Fax: +351 289 396 124

Morada: Av. André Jordan - Quinta do Lago - Apartado
21328135-024 Almancil
Telefone: +351 289 357 500 Fax: +351 289 398 029

E-mail: reservations@fsccquintadolago.com Website:
http://www.fsccquintadolago.com

E-mail: info@fairwaysdirect.com Website:
http://www.fourseasonsfairways.com

Outras Informações:
Registo nº: 270
Caraterísticas e Serviços:
Sauna; Court de ténis; Bar; Piscina; Squash; Lojas; Número de
camas: 334; Número de apartamentos: 96; Sala de jogos;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Aceita Travellers Cheques;

Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado central; Sauna; Court de ténis; Câmbios; Bar;
Ginásio; Piscina; Squash; Lojas; Número de camas: 602; Número
de apartamentos: 30 T2, 25 T3; Piscina climatizada; Sala de
jogos; Número de vivendas: 77; Cabeleireiro; Número de
quartos: 132;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Aceita Travellers Cheques;

Aldeamento Turístico Martinhal Quinta (Monte da
Quinta Club)
Aldeamentos Turísticos / ****
Morada: Quinta do Lago

8135-162 Almancil

Telefone: +351 289 000 300 Fax: +351 289 000 301
E-mail: res@martinhal.com Website:
http://www.martinhal.com
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado central; Sauna; Câmbios; Bar; Ginásio; Piscina;
Lojas; Número de camas: 1192; Baby care; Acesso a internet;
Baby Sitter; Restaurante; Piscina climatizada; Sala de jogos;
Número de vivendas: 178; Cabeleireiro;
Acessos:
Parque de estacionamento; Garagem;

O Four Seasons Fairways é um dos mais prestigiados resorts não
só do Algarve, mas também de Portugal.
O resort está localizado no coração da Quinta do Lago, sendo
esta uma zona conhecida a nível internacional pela sua beleza e
envolvência natural, rodeada de espaços verdes, com bonitas
árvores, espaços exteriores que convidam a passeios e
caminhadas, que tem como som ambiente o canto das aves que
fazem desta zona a sua casa. Outro aspeto igualmente
importante é o facto de esta ser uma zona extremamente
segura.
O resort está, portanto, numa zona prestigiada, perto de belas
praias, campos de golfe, restaurantes, da Ria Formosa, entre
outros locais. O aeroporto de Faro está localizado a cerca de 20
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Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Quarto com aquecimento;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Aceita Travellers Cheques; Preço
indicativo: $$$$ (>90€);
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;

No coração da Quinta do Lago, no Algarve, há um segredo
partilhado por poucos que reúne tudo o que de melhor o Algarve
tem para oferecer.
O Monte da Quinta Resort convida-o a conhecer o seu
extraordinário aldeamento turístico de luxo, com villas e
moradias geminadas de grande qualidade, Monte da Quinta
Club.
Segurança, exclusividade e conforto é o que temos para lhe
oferecer.
Cada instante, cada detalhe foi tido em conta, criando uma
atmosfera única e mágica para a sua estada, que se enche de
brilho com os elevados padrões de decoração.
Cada casa foi decorada ao pormenor, garantindo exclusividade e
conforto para as suas férias de sonho.
O Monte da Quinta Club providencia moradias geminadas de dois
ou de três quartos e villas de três a cinco quartos, todas elas
climatizadas e com piscina e jardins privados.
O Resort tem uma vasta gama de ofertas, incluindo um luxuoso
spa e um health club, para garantir o seu bem-estar.
No Kids Club, a poucos metros da piscina, os mais pequenos vão
poder brincar sob a supervisão de pessoal especializado.
Construído a pensar nas crianças entre os seis meses e os 12
anos, o Kids Club permite aos pais relaxarem e investirem o seu
tempo nos programas que o Monte da Quinta Resort lhes
proporciona.
Há um vasto leque de atividades para desfrutar dentro da
atmosfera familiar do Resort, com toda a segurança.
Poderá fazer passeios de bicicleta nos magníficos jardins, sem o
reboliço do trânsito, ou começar o dia com um jogging, ao seu
ritmo e ao seu estilo.
Se preferir, olhe à sua volta e verá que está rodeado de quatro
dos melhores campos de golfe da Europa, e poderá jogar no
Quinta do Lago Norte, Quinta do Lago Sul e no novo Laranjal e,
ainda nos Pinheiros Altos com tarifas preferenciais.
Outras atividades de ar livre incluem ténis, desportos aquáticos
e passeios a cavalo pelos maravilhosos trilhos verdes da Quinta
do Lago.

minutos de distância, tal como hospitais ou centros comerciais.
O Four Seasons Fairways não é apenas mais um resort de luxo
na Quinta do Lago. Aqui irá usufruir de uma experiência única de
férias, seja em família, seja a dois ou em grupo, que jamais
esquecerá. Queremos que desfrute de todo o conforto
característico dos nossos alojamentos.
O conjunto de moradias e apartamentos de luxo, totalmente
equipados, o ambiente tranquilo e de rara beleza natural,
juntamente com as variadas facilidades e serviços do clubhouse
e o genuíno estilo da nossa hospitalidade, faz com que a
Fairways se distinga de todos os outros. Acima de tudo,
queremos que se sinta em casa.

Aldeamento Turístico Vilar do Golf
Aldeamentos Turísticos / ****
Morada: Quinta do Lago - Apartado 238 8135-106
Almancil
Telefone: +351 289 352 000 Fax: +351 289 396 695
E-mail: vilardogolfresort@diamondresorts.com Website:
http://www.vilardogolfresort.pt
Outras Informações:
Registo nº: 892
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado central; Sauna; Court de ténis; Câmbios; Bar;
Ginásio; Piscina; Squash; Lojas; Número de camas: 330; Número
de apartamentos: 91;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Aceita Travellers Cheques;
O Vilar do Golf Resort Club fica localizado no centro da Quinta do
Lago, uma vasta propriedade privada, verdadeiro paraíso de
golfe e desportos aquáticos, e um dos mais sofisticados e
procurados centros de lazer na Europa. Este luxuoso complexo
turístico enquadra-se numa paisagem de pinheiros mansos e 4
campos de golfe de 9 buracos cada, onde têm lugar
importantíssimos campeonatos de golfe. A magia deste lugar,
talvez o menos desenvolvido mas mais atraente do Algarve,
reside na paz e tranquilidade que o mesmo oferece aos seus
visitantes. Na opinião de muitas pessoas, o Vilar do Golf Resort
Club é o lugar ideal para umas férias em família, onde o preço e
a qualidade se conjugam harmoniosamente.
Servido por uma boa rede viária, o Vilar do Golf fica a 22 Km do
aeroporto de Faro. Num raio de aproximadamente 2 Km,
encontrará a praia bem como as lojas, bares e restaurantes da
Quinta do Lago.

Lagoa
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Aldeamento Turístico Vila Vita Parc Resort & Spa

Hello Villas

Aldeamentos Turísticos / ****

Aldeamentos Turísticos / ****

Morada: Alporchinhos - 8400-450 Porches

Morada: Rampa do Mato Serrão, 208400-000 Carvoeiro

Telefone: 1832 1/2 Fax: 282313029

Telefone: +351 911 972 493

E-mail: resevas@vilavitaparc.com Website:
http://www.vilavitaparc.com

E-mail: reservations@hellovillasalgarve.com Website:
https://www.hellovillasalgarve.com/official-website

Outras Informações:
Health club. Solário, jardim, golfe.;
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado central; Sauna; Court de ténis; Câmbios; Bar;
Piscina; Lojas; Número de camas: 180; Número de
apartamentos: 60; Piscina climatizada; Sala de jogos; Número de
vivendas: 30; Cabeleireiro; Número de suites: 2;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Aceita Travellers Cheques;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;

Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado central; Bar; Piscina; Número de camas: 176;
Baby care; Acesso a internet; Aquecimento central; Baby Sitter;
Aceita animais de estimação; Sala de televisão vídeo; Área
reservada a não fumadores; Número de vivendas: 28 T1 + 30
T2; Número de quartos: 58; Serviço de lavandaria; Solário;
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; Minibar;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Horários:
Horário do pequeno almoço: 08h - 10h30;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Lugares de
estacionamento reservados; Percurso acessível até à entrada:
Total; Entrada acessível: Total; Área de receção adaptada a
pessoas com necessidades especiais; Circulação acessível no
espaço interior: Total; Acessibilidade a áreas/serviços: Quartos,
Bar, Esplanada, Piscina;

Com uma piscina exterior e uma piscina infantil rodeada por
áreas verdes com espreguiçadeiras, o Hello Villas está situado no
Carvoeiro, a 800 metros da Praia do Carvoeiro. O acesso Wi-Fi é
gratuito.
O resort disponibiliza um total de 58 unidades, divididas em
villas com 1 e 2 quartos, com vistas para o mar e para o jardim.
Todas as villas incluem ar condicionado, uma sala de estar com
um sofá e uma televisão de ecrã plano, bem como áreas de
refeições interiores e exteriores. São fornecidas toalhas e roupa
de cama.
Cada unidade tem uma cozinha totalmente equipada com uma
placa de fogão, um forno, um frigorífico, um micro-ondas, uma
máquina de lavar louça e uma máquina de lavar roupa. Outras
comodidades incluem uma máquina de café e uma torradeira.
A Praia de Benagil fica a 14 minutos de carro. Portimão fica a 9
km da propriedade, enquanto Lagos está a 30 km. O aeroporto
mais próximo é o Aeroporto de Faro, a 65 km do Hello Villas.

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

7/11

Lagos
Aldeamento Turístico Quinta da Luz
Aldeamentos Turísticos / ****
Morada: Montinhos da Luz, lote 1 - Praia da Luz - 8600 119 LUZ LGS
Telefone: 282789036 Fax: 282789433
E-mail: info@quinta-da-luz.com
Outras Informações:
Sala de festas. Parque, pisc.infantil, jardim.;
Caraterísticas e Serviços:
Sauna; Court de ténis; Bar; Piscina; Lojas; Número de camas:
150; Número de apartamentos: 45; Baby Sitter; Piscina
climatizada; Aceita animais de estimação; Sala de televisão
vídeo; Sala de jogos;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Serviços e equipamentos no quarto:
Telefone; Cofre; Televisão;

Silves
Amendoeira Golf Resort
Aldeamentos Turísticos / ****
Morada: Morgado da Lameira

8365 - 302 Alcantarilha

Telefone: +351 282 320 820 Fax: +351 282 312 852
E-mail: agr.resortreception@oceanicogroup.com Website:
http://www.amendoeiraresort.com
Outras Informações:
O Amendoeira Golf Resort é um paraíso natural localizado perto
de Silves, a 10 minutos da Praia da Armação de Pêra e a cerca
de 35 minutos de carro do Aeroporto de Faro, e com excelente
acesso à A22. Situados numa zona de grande beleza natural, os
luxuosos apartamentos e moradias estão rodeados de amplos
jardins tendo como plano de fundo a serra de Monchique. Silves
está envolta em história, com o seu castelo e as suas muralhas,
não obstante é hoje uma cidade vibrante com muitos bares e
restaurantes onde podem ser saboreados os deliciosos sabores
típicos da cozinha portuguesa.
Registo nº: 3263
Caraterísticas e Serviços:
Court de ténis; Bar; Ginásio; Piscina; Lojas; Número de camas:
1154; Número de apartamentos: 160; Acesso a internet; Baby
Sitter; Restaurante; Piscina climatizada; Área reservada a não
fumadores; Número de vivendas: 81; Minigolfe;
Acessos:
Parque de estacionamento; Garagem;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Cofre; Televisão; Secador de cabelo;
Acesso Internet; Quarto com aquecimento; Quartos para
fumadores; Minibar;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalacoes para
deficientes;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07h30-10h30;

O Amendoeira Golf Resort oferece luxuosos e modernos
apartamentos de dois quartos, com piscinas comuns e piscinas
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para crianças. Existem também moradias de três e quatro
quartos que dispõem de piscinas privativas e amplos jardins,
decoradas com enorme requinte e bom gosto são dotadas de
cozinhas totalmente equipadas e acabamentos de luxo. O resort
dispõe de dois campos de golfe: o Oceânico Faldo Course e o
Oceânico O'Connor Jnr.. Os dois campos são ainda
complementados pelo Par 3 iluminado, o Oceânico Academy de
9 buracos e o Amendoeira Golf Academy & Fitting Suite. O
Amendoeira Sports Club foi concebido para ir ao encontro das
expetativas dos desportistas profissionais e disponibiliza infraestruturas de treino para as várias modalidades: futebol, ténis,
voleibol/futebol de praia e ginásio. De referir ainda o magnífico e
imponente Amendoeira Clubhouse onde estão concentrados os
serviços de restauração e bar.

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
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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
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.

Centro de Portugal
Ferreira do Zêzere
Varandas do Lago
Aldeamentos Turísticos / ****
Morada: Lombas - Castanheira 2240-332 Ferreira do
Zêzere
Telefone: +351 249310100 Fax: +351 249322191
E-mail: geral@apartamentosdolago.com Website:
http://www.apartamentosdolago.com
Caraterísticas e Serviços:
Court de ténis; Piscina; Número de camas: 207; Número de
apartamentos: 67; Número de vivendas: 9;
Acessos:
Parque de estacionamento;

Lisboa Região
Cascais
Aldeamento Turístico Vila Bicuda
Aldeamentos Turísticos / ****
Morada: Rua dos Faisões 2750-689 Cascais
Telefone: +351 214 860 200 Fax: +351 214 860 229
E-mail: info@vilabicuda.com Website:
http://www.vilabicuda.com
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Piscina; Número de camas: 326; Número de apartamentos:
24 T0; 39 T1; 71 T2; 63 T3; Baby Sitter; Restaurante; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Número de vivendas: 75;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Televisão; Secador de cabelo; Quarto com
aquecimento;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalacoes para
deficientes;
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A Vila Bicuda é um empreendimento único no seu género em
toda a Costa de Lisboa, constituindo um conjunto arquitetónico
que transmite uma inigualável sensação de espaço e requinte,
com interiores de design contemporâneo.
Com 94.710 m2 de área total, é constituído por um harmonioso
conjunto de vilas excecionalmente concebidas e equipadas e
está localizado entre Cascais e a Praia do Guincho, em pleno
Parque Natural Sintra/Cascais. Pela sua localização, na Vila
Bicuda poderá conciliar o repouso com a prática de vários tipos
de desporto, desde o golfe, o ténis e a equitação até desportos
náuticos, como a vela, o surf, o windsurf e o kitesurf.
A curta distância existem dois campos de golfe de 18 buracos, a
Quinta da Marinha e os Oitavos Dunes, um health & racquet club
com SPA e um centro hípico. E num raio de 2 a 6 km encontrará
a Marina de Cascais, o centro da vila de Cascais com todas as
suas lojas, restaurantes, esplanadas e bares, o Centro de
Congressos do Estoril, o Casino Estoril e o Autódromo do Estoril.
Integra no seu conjunto várias facilidades de apoio à sua estadia,
seja num fim de semana, em férias, em alugueres de longa
duração ou mesmo em deslocações profissionais. Existem no
complexo duas fabulosas piscinas com uma envolvente de zonas
ajardinadas, terraço com esplanada, cafetaria e padaria, onde
poderá tomar o seu pequeno-almoço, restaurante, bar,
supermercado, lavandaria, papelaria, creche, parque infantil,
sala de reunião e salas de break out. Os serviços de receção,
portaria e segurança funcionam 24 horas por dia.
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