


REGULAMENTO APARTAMENTOS GARANTA 2020

(1) BENEFICIÁRIOS

1.1 - Podem beneficiar dos programas de férias todos os associados do SBN 
e os elementos do seu agregado familiar, bem como os pensionistas do 
SAMS cujos ex-titulares tenham sido sócios do SBN.

1.2 – São também abrangidos sócios de outros Sindicatos com quem o 
Sindicato dos Bancários do Norte tenha celebrado protocolos de 
cooperação.

(2) INSTALAÇÕES DISPONÍVEIS

2.1 - O presente regulamento respeita unicamente aos apartamentos 
identificados na respetiva brochura e nas condições nela anunciadas.

(3) PERÍODOS de OCUPAÇÃO

3.1 - Nas épocas Especial e Alta só se aceitarão marcações por períodos de 7 
dias consecutivos, ou múltiplos, com entradas e saídas aos sábados. 

3.2 – Nas épocas Baixa e Média só se aceitam reservas com o mínimo de 2 
dias consecutivos; e as reservas superiores a 15 dias usufruem de um 
desconto de 20%.

(4) PEDIDOS de RESERVA

4.1 – Os pedidos de reserva serão confirmados após verificação de 
disponibilidade e uma sinalização imediata de 10%.

4.2 – Apenas são considerados pedidos de reserva devidamente 
acompanhados do formulário, com os dados completos do associado e 
expressão clara do seu pedido.

(5) DEFINIÇÃO de PRIORIDADES

5.1 – As reservas serão validadas por ordem de chegada aos serviços do SBN 
não sendo aceites quaisquer reservas sem sinalização.

5.2 - São considerados válidos os seguintes meios de reserva:
Entrega pessoalmente na Loja de Atendimento do SBN;
Por email para sag@sbn.pt;
Não se aceitam reservas via telefone.

(6) PAGAMENTO

6.1 – A reserva apenas será confirmada mediante sinalização de 10%.

6.2. – O pagamento remanescente poderá ser efetuado de duas formas:

6.2.1 - Integral: obrigatoriamente até 30 (trinta) dias antes da data de 
entrada no apartamento, por multibanco, numerário, transferência bancária 
ou por cheque à ordem. 
O pagamento integral confere ao associado um desconto financeiro de 3% 
sobre o valor total da reserva.

6.2.1.1 – Será igualmente aceite pagamento com cartão de crédito, desde 
que o montante a liquidar seja igual ou superior a €75,00.

6.2.2 – Fracionado: as instruções de pagamento deverão ser dadas até 30 
(trinta) dias antes da data de entrada no apartamento, por débitos diretos 
em conta ou em cheques pré-datados, não podendo o valor de cada 
prestação ser inferior a €75,00.

6.2.2.1 –Débitos diretos em conta, sendo o custo associado a esta 
modalidade de €1,00 por prestação vincenda. Para que este meio de 
pagamento seja aceite, deverá o associado fornecer aos serviços do SBN, 
um comprovativo do seu IBAN e preencher o formulário para o efeito 
(mandato SEPA).

6.2.2.2 – Cheques pré-datados, com data do dia 30 de cada mês 
subsequente, sendo o custo associado a esta modalidade de €1,50 por cada 
cheque vincendo.

6.3 - O prazo para o pagamento fracionado não poderá ultrapassar 12 
prestações mensais e sucessivas.
6.4 – Entende-se por prestação vincenda toda a prestação cobrada após a 
data de entrada no apartamento.

6.5 – A desvinculação de sócio do SBN, qualquer que seja o motivo, implica 
automaticamente que, as prestações não pagas, sejam consideradas 
vencidas, reservando-se o SBN ao direito da sua cobrança imediata e 
integral.

(7) CANCELAMENTO de RESERVAS

7.1 – Os serviços do SBN remeterão a todos os associados com reservas 
confirmadas e pagas um voucher, que deverá obrigatoriamente ser 
apresentado no empreendimento no ato de check-in.

7.2 – O cancelamento da reserva, depois de confirmada, implica:

7.2.1 - A perda imediata do valor de sinalização (10%);

7.2.2 - A perda de 50% do custo total da estadia, quando a comunicação da 
desistência ocorra entre 30 e 15 dias antes da data de entrada no 
apartamento, pelos meios indicados no ponto 5.2;

7.2.3 - A perda total do valor da estadia, nos casos em que a comunicação de 
desistência ocorra a menos de 15 dias antes da data de entrada no 
apartamento, pelos meios indicados no ponto 5.2;

7.3 - Independentemente das causas que levem à desistência e não 
obstante a aplicação das despesas acima referidas, os pedidos devem ser 
feitos através de comunicação escrita, nos moldes identificados no ponto 
5.2, com a indicação do nome, do número de sócio e da grande viagem. 

(8) DIVERSOS 

8.1 - O Associado será responsável pelos eventuais estragos provocados no 
local de estadia e que venham a ser reclamados pelos seus proprietários.

8.2 – Não serão admitidos animais nas instalações, salvo em caso de acordo 
direto com os proprietários ou responsáveis pelas mesmas, sem qualquer 
intervenção do Sindicato dos Bancários do Norte.

8.3 – Nos termos do presente regulamento, é expressamente proibido 
exceder a lotação das instalações, reservando-se o empreendimento o 
direito de não permitir a entrada de pessoas não anunciadas na reserva.

8.4 – O Sindicato dos Bancários do Norte declina desde já, qualquer 
responsabilidade ou encargo que possa ocorrer em resultado do 
incumprimento das presentes instruções e pelo incumprimento das regras 
internas em cada empreendimento.

8.5 – Aquando do check-in e com a entrega do voucher, o titular do mesmo 
deverá exibir documento de identificação (Bilhete de Identidade ou Cartão 
de Cidadão).

8.6 – As chegadas que se prevejam após a hora limite de funcionamento dos 
serviços de receção dos empreendimentos, devem ser comunicadas 
diretamente pelos hóspedes aos empreendimentos, competindo a ambos o 
acerto da forma mais viável de entrada e respetiva posse das chaves das 
instalações.

(9) CASOS OMISSOS

9.1 – As dúvidas de interpretação ao presente regulamento, deverão ser 
colocadas pelos sócios ao Sindicato, previamente à inscrição na grande 
viagem.

9.2 – Nos casos omissos a este regulamento, o sócio deve dirigir por escrito à 
Direção do SBN a exposição dos mesmos, para a devida apreciação.

ALTA ESPECIAL

30/05 a 26/06
29/08 a 03/10 27/06 a 28/08

€.90,00 €.110,00

APARTAMENTOS GARANTIA 2020

1

MONTEGORDO PLAZA

DESCRIÇÃO:
Apartamentos de construção 
r e c e n t e ,  m o d e r n a m e n t e 
decorados, localizados em frente à 
praia de Monte Gordo e com vista 
de mar frontal, equipados com ar 
condicionado (sala e quarto), TV 
LCD, c/ kitchenette americana, 
frigorifico, casa de banho completa, 
e varanda.
A sua localização privilegiada, 
permite agradáveis passeios na 
marginal de Monte Gordo como 
também pelas praias e percursos 
extensos que existem nesta zona. 
Na proximidade encontra-se o 
Casino de Monte Gordo, a linda 
cidade pombalina de Vila Real de 
Santo António e Espanha, para tal 
basta atravessar o rio Guadiana de 
ferry ou pela ponte internacional do 
Guadiana.

Rua D. Francisco de Almeida, 
8900-445 Monte Gordo, Portugal.

Plaza
Montegordo

MONTE GORDO

TAXA TURÍSTICA: 
 •  €1,00 por pessoa e noite, até ao 
máximo de 7 noites por estadia.

 •  Criança entre os 11 e os 13 anos 
pagam 50% do valor da taxa.

 •  Criança com idade igual ou 
inferior a 10 anos estão isentas.

 •  O pagamento é efetuado no 
empreendimento.

DISPONIBILIDADE: 
2 apartamentos T1
(c/ capacidade para 4 pessoas).

COMODIDADES:
Serviço de limpeza diário, mudança de 
turcos 3 vezes por semana, de lençóis 2 
vezes por semana.
Usufruto gratuito da piscina do ApartHotel 
Dunamar, localizado apenas a 500 metros 
d o  e m p r e e n d i m e n t o  ( m e d i a n t e 
apresentação do cartão de sócio do SBN).
Possibilidade de reserva de garagem 
mediante disponibilidade, com pagamento 
direto no empreendimento.

SERVIÇO DE RECEÇÃO: 
Check-in das 14h às 18h
Check-out até às 12h.

2 APARTAMENTO T1
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30/05 a 26/06
29/08 a 03/10 27/06 a 28/08

€.90,00 €.110,00

APARTAMENTOS GARANTIA 2020

1

MONTEGORDO PLAZA

DESCRIÇÃO:
Apartamentos de construção 
r e c e n t e ,  m o d e r n a m e n t e 
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Plaza
Montegordo

MONTE GORDO

TAXA TURÍSTICA: 
 •  €1,00 por pessoa e noite, até ao 
máximo de 7 noites por estadia.

 •  Criança entre os 11 e os 13 anos 
pagam 50% do valor da taxa.

 •  Criança com idade igual ou 
inferior a 10 anos estão isentas.

 •  O pagamento é efetuado no 
empreendimento.

DISPONIBILIDADE: 
2 apartamentos T1
(c/ capacidade para 4 pessoas).

COMODIDADES:
Serviço de limpeza diário, mudança de 
turcos 3 vezes por semana, de lençóis 2 
vezes por semana.
Usufruto gratuito da piscina do ApartHotel 
Dunamar, localizado apenas a 500 metros 
d o  e m p r e e n d i m e n t o  ( m e d i a n t e 
apresentação do cartão de sócio do SBN).
Possibilidade de reserva de garagem 
mediante disponibilidade, com pagamento 
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2 APARTAMENTO T1



APARTAMENTOS GARANTIA 2020

2

EDIFÍCIO KATAVENTO

DESCRIÇÃO:
A p a r t a m e n t o s  d e c o r a d o s 
modernamente, localizados a 150 
metros da praia de Monte Gordo, 
equipados com ar condicionado 
( s a l a  e  q u a r t o ) ,  T V  LC D ,  c / 
k i t c h e n e tt e ,  c a s a  d e  b a n h o 
completa, máquina de lavar roupa, 
varanda e Wi-Fi gratuito.
A sua localização privilegiada, 
permite agradáveis passeios na 
marginal de Monte Gordo como 
também pelas praias e percursos 
extensos que existem nesta zona. 
Na proximidade encontra-se a 
típica localidade de Castro Marim, a 
linda cidade pombalina de Vila Real 
de Santo António e ainda pode 
visitar Espanha, atravessando o rio 
Guadiana de ferry ou a ponte 
internacional do Guadiana.

Alameda da Índia, 
8900-440 Monte Gordo, Portugal.

Katavento
Edifício 

MONTE GORDO

TAXA TURÍSTICA: 
 •  €1,00 por pessoa e noite, até ao 
máximo de 7 noites por estadia.

 •  Criança entre os 11 e os 13 anos 
pagam 50% do valor da taxa.

 •  Criança com idade igual ou 
inferior a 10 anos estão isentas.

 •  O pagamento é efetuado no 
empreendimento.

DISPONIBILIDADE: 
1 apartamentos T1
(c/ capacidade para 4 pessoas).

COMODIDADES:
Serviço de limpeza diário, mudança de 
turcos 3 vezes por semana, de lençóis 2 
vezes por semana.
Usufruto gratuito da piscina do ApartHotel 
Dunamar, localizado apenas a 500 metros 
d o  e m p r e e n d i m e n t o  ( m e d i a n t e 
apresentação do cartão de sócio do SBN).

SERVIÇO DE RECEÇÃO: 
Check-in das 14h às 18h
Check-out até às 12h.

1 APARTAMENTO T1

26/09 a 31/10

MÉDIA

€.55,00

ALTA ESPECIAL

30/05 a 26/06
29/08 a 25/09 27/06 a 28/08

€.85,00 €.100,00

APARTAMENTOS GARANTIA 2020

3

TORRES DE ARMAÇÃO

DESCRIÇÃO:
Apartamentos simples, localizados 
a 50 metros da praia de Armação 
de Pera, com cozinha equipada e 
TV.
A sua praia está ligada à praia dos 
Salgados que por sua vez está 
conexa à praia da Galé, permitindo 
realizar passeios num areal com 
mais de 5 Km. 
Situado perto de uma zona de 
escarpas, convidamos a explorar as 
diversas grutas e praias selvagens 
através de um passeio de barco.

Urbanização TAT, 8365-101 
Armação de Pera, Portugal.

Armação
Torres

ARMAÇÃO DE PERA

DISPONIBILIDADE: 
1 apartamentos T1
(c/ capacidade para 4 pessoas).

COMODIDADES:
Serviço de limpeza diário exceto fim 
de semana, mudança de turcos e 
lençóis 2 vezes por semana.
Possibilidade de acesso a garagem, 
m e d i a n t e  d i s p o n i b i l i d a d e  e 
p o ss i b i l i d a d e  d e  a l u g u e r  d e 
hotspot por 15€ a 20€/semana.
Acesso a piscina exterior, com 
funcionamento sazonal.

SERVIÇO DE RECEÇÃO: 
Check-in no Edifício Atlântico, lojas 
C/D, das 14h às 18h
Check-out até às 12h.

1 APARTAMENTO T1

MÉDIA

€.25,00

ALTA ESPECIAL

30/05 a 26/06
29/08 a 25/09 27/06 a 28/08

€.58,00 €.76,00

de

BAIXA

€.15,00

01/01 a 20/03
31/10 a 31/12

21/03 a 29/05
26/09 a 30/10



APARTAMENTOS GARANTIA 2020

2

EDIFÍCIO KATAVENTO

DESCRIÇÃO:
A p a r t a m e n t o s  d e c o r a d o s 
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de Santo António e ainda pode 
visitar Espanha, atravessando o rio 
Guadiana de ferry ou a ponte 
internacional do Guadiana.

Alameda da Índia, 
8900-440 Monte Gordo, Portugal.
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MONTE GORDO
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 •  €1,00 por pessoa e noite, até ao 
máximo de 7 noites por estadia.

 •  Criança entre os 11 e os 13 anos 
pagam 50% do valor da taxa.

 •  Criança com idade igual ou 
inferior a 10 anos estão isentas.

 •  O pagamento é efetuado no 
empreendimento.

DISPONIBILIDADE: 
1 apartamentos T1
(c/ capacidade para 4 pessoas).

COMODIDADES:
Serviço de limpeza diário, mudança de 
turcos 3 vezes por semana, de lençóis 2 
vezes por semana.
Usufruto gratuito da piscina do ApartHotel 
Dunamar, localizado apenas a 500 metros 
d o  e m p r e e n d i m e n t o  ( m e d i a n t e 
apresentação do cartão de sócio do SBN).

SERVIÇO DE RECEÇÃO: 
Check-in das 14h às 18h
Check-out até às 12h.

1 APARTAMENTO T1

26/09 a 31/10

MÉDIA

€.55,00

ALTA ESPECIAL

30/05 a 26/06
29/08 a 25/09 27/06 a 28/08

€.85,00 €.100,00

APARTAMENTOS GARANTIA 2020

3

TORRES DE ARMAÇÃO

DESCRIÇÃO:
Apartamentos simples, localizados 
a 50 metros da praia de Armação 
de Pera, com cozinha equipada e 
TV.
A sua praia está ligada à praia dos 
Salgados que por sua vez está 
conexa à praia da Galé, permitindo 
realizar passeios num areal com 
mais de 5 Km. 
Situado perto de uma zona de 
escarpas, convidamos a explorar as 
diversas grutas e praias selvagens 
através de um passeio de barco.

Urbanização TAT, 8365-101 
Armação de Pera, Portugal.

Armação
Torres

ARMAÇÃO DE PERA

DISPONIBILIDADE: 
1 apartamentos T1
(c/ capacidade para 4 pessoas).

COMODIDADES:
Serviço de limpeza diário exceto fim 
de semana, mudança de turcos e 
lençóis 2 vezes por semana.
Possibilidade de acesso a garagem, 
m e d i a n t e  d i s p o n i b i l i d a d e  e 
p o ss i b i l i d a d e  d e  a l u g u e r  d e 
hotspot por 15€ a 20€/semana.
Acesso a piscina exterior, com 
funcionamento sazonal.

SERVIÇO DE RECEÇÃO: 
Check-in no Edifício Atlântico, lojas 
C/D, das 14h às 18h
Check-out até às 12h.

1 APARTAMENTO T1

MÉDIA

€.25,00

ALTA ESPECIAL

30/05 a 26/06
29/08 a 25/09 27/06 a 28/08

€.58,00 €.76,00

de

BAIXA

€.15,00

01/01 a 20/03
31/10 a 31/12

21/03 a 29/05
26/09 a 30/10



REGULAMENTO GRANDES VIAGENS 2020

(1) BENEFICIÁRIOS

1.1 - Podem beneficiar dos programas de grandes viagens todos os 
associados do SBN e seus familiares, desde que o sócio se inscreva, bem 
como os pensionistas do SAMS cujos ex-titulares tenham sido sócios do 
SBN.

1.2 – São também abrangidos sócios de outros Sindicatos com quem o 
Sindicato dos Bancários do Norte tenha celebrado protocolos de 
cooperação.

(2) PEDIDOS de RESERVA

2.1 – Os pedidos de reserva serão confirmados após verificação de 
disponibilidade e uma sinalização imediata de 10%.

2.2 – Apenas são considerados pedidos de reserva devidamente 
acompanhados do formulário, com os dados completos do associado e 
expressão clara do seu pedido.

(3) DEFINIÇÃO de PRIORIDADES

3.1 – As reservas serão validadas por ordem de chegada aos serviços do SBN 
não sendo aceites quaisquer reservas sem sinalização.

3.2 - São considerados válidos os seguintes meios de reserva:
 Entrega pessoalmente na Loja de Atendimento do SBN;
 Por email para sag@sbn.pt; 
 On-line;
Não se aceitam reservas via telefone.

(4) PAGAMENTO

4.1 – Qualquer reserva implica uma sinalização imediata de 10%, para a 
confirmação da mesma.

4.2. – O pagamento remanescente poderá ser efetuado de duas formas:

4.2.1 - Integral: obrigatoriamente até 30 (trinta) dias antes da data de 
partida, por transferência bancária, multibanco, numerário ou por cheque à 
ordem. 
4.2.1.1 – Será igualmente aceite pagamento com cartão de crédito, desde 
que o montante a liquidar seja igual ou superior a €75,00.

4.2.2 – Fracionado: as instruções de pagamento deverão ser dadas até 30 
(trinta) dias antes da data de partida, por débitos diretos em conta ou em 
cheques pré-datados, não podendo o valor de cada prestação ser inferior a 
€100,00.
4.2.2.1 –Débitos diretos em conta, sendo o custo associado a esta 
modalidade de €1,00 por prestação vincenda. Para que este meio de 
pagamento seja aceite, deverá o associado fornecer aos serviços do SBN, 
um comprovativo do seu IBAN e preencher o formulário para o efeito 
(mandato SEPA).

4.2.2.2 – Cheques pré-datados, com data do dia 30 de cada mês 
subsequente, sendo o custo associado a esta modalidade de €1,50 por cada 
cheque vincendo.

4.3 - O prazo para o pagamento fracionado não poderá ultrapassar 12 
prestações mensais e sucessivas.

4.4 – Entende-se por prestação vincenda toda a prestação cobrada após a 
data de partida da grande viagem.

4.5 – A desvinculação de sócio do SBN, qualquer que seja o motivo, implica 
automaticamente que, as prestações não pagas, sejam consideradas 
vencidas, reservando-se o SBN ao direito da sua cobrança imediata e 
integral.

(5) CANCELAMENTO de RESERVAS

5.1 – Em caso de desistência, serão aplicadas ao associado as despesas de 
cancelamento que forem imputadas ao SBN pelo operador.

5.2 – As despesas de cancelamento variam com as condições contratadas 
com o operador e data em que é comunicado o cancelamento da reserva, 
pelo que deverá informar os serviços do SBN da sua desistência, por escrito, 
pelos meios indicados no ponto 3.2.

5.3 - Independentemente das causas que levem à desistência e não 
obstante a aplicação das despesas acima referidas, os pedidos devem ser 
feitos através de comunicação escrita, nos moldes identificados no ponto 
3.2, com a indicação do nome, do número de sócio e da grande viagem. 

(6) DIVERSOS 

6.1 – As grandes viagens estão sujeitas a um número mínimo de 
participantes, pelo que não há garantia da sua realização. Caso um 
associado tenha efetuado o pagamento da sua viagem e a mesma não se 
realize, ser-lhe-á devolvido pelo SBN o montante já pago, sem quaisquer 
penalizações.

6.2 – Os preços referidos na respetiva brochura são preços de referência, 
que poderão sofrer alterações conforme o número de passageiros do grupo, 
alterações de taxas portuárias e aeroportuárias ou eventuais alterações 
comunicadas pelos operadores. 

(7) CASOS OMISSOS

7.1 – As dúvidas de interpretação ao presente regulamento, deverão ser 
colocadas pelos sócios ao Sindicato, previamente à inscrição na grande 
viagem.

7.2 – Nos casos omissos a este regulamento, o sócio deve dirigir por escrito à 
Direção do SBN a exposição dos mesmos, para a devida apreciação.

GRANDES VIAGENS
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PROGRAMA DA VIAGEM:

1º dia
 PORTO/AMMAN
Chegada, formalidades aduaneiras. 
Check in no Hotel.

2º dia – PC – AMMAN / MADABA / 
N E B O  /  C AST E LO S H O B A K  / 
PETRA
Saída com destino Madaba, Cidade 
dos Mosaicos. Visita da Igreja 
Ortodoxa de S. Jorge. Saída em 
direção ao Monte Nebo, admirar a 
vista panorâmica do Vale do Jordão 
e do Mar Morto. Continuação até ao 
Castelo Shobak. Chegada a Petra

3º dia – PC – PETRA 
Visita à cidade de Petra (a cidade 
rosa), capital dos Nabateus e uma 
das 7  maravi lhas  do mundo. 
D e s c u b r a  o s  m o n u m e n t o s 
e s c u l p i d o s  n a  r o c h a  p e l o s 
Nabateus. Túmulo de Al Khazneh, 
rua das Colunas, desfiladeiro de 
Siq, Ttmulos das Cores e os túmulos 
Reais.
Tarde livre.

4º dia – PC – PETRA/pequena 
PETRA / WADI RUM / PETRA
Saída com destino a Siq al-Barid, a 
“ P e q u e n a  P e t r a” .  A  v i a g e m 
continua até Wadi Rum, o deserto 
de Lawrence da Arábia, onde se 
realizará um passeio em veículos 
4x4 (2 horas de duração). Almoço 
e s p e c i a l  n u m  a c a m p a m e n t o 
beduíno.

5º dia – PC – PETRA / MAR MORTO 
/ JERUSALÉM
Saída com destino ao Mar Morto, o 
ponto mais baixo da Terra. Tempo 
livre. Procedimentos alfandegário 
na fronteira (Allenby). Viagem até 
Jerusalém.

6º dia – PC – JERUSALÉM cidade 
nova / MONTE das OLIVEIRAS
Saída via Monte Scopus até o 
Monte das Oliveiras, apreciar uma 
magnífica vista panorâmica da 

PREÇOS POR PESSOA (inclui taxas de aeroporto e taxa de fronteira):

QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO QUARTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO SEGURO VIP

€.1.995,00

 €.510,00

€.35,00

Realização da viagem sujeita a um numero mínimo de participantes.
Para programa detalhado, por favor contacte os serviços do SBN.

cidade. Visita ao Jardim de Getsêmani e à 
Basílica da Agonia. De seguida, na parte 
moderna da cidade, visita ao Santuário do Livro 
de Israel, ao Yad Vashem, museu de recordação 
do Holocausto e ao bairro de Ein Karem. Visita 
às Igrejas de São João Batista e da Visitação. 

7º dia – PC – JERUSALÉM cidade antiga / 
MONTE SIÃO / BELÉM
Visita à cidade velha de Jerusalém para 
conhecer o Muro das Lamentações, a Via 
Dolorosa e a Igreja do Santo Sepulcro. Viagem 
até ao Monte Sião, onde se encontram o 
Túmulo do Rei Davi, o Cenáculo e a Igreja 
Dormicion. Almoço. À tarde, visita à Basílica e 
Gruta da Natividade e ao Campo dos Pastores 

em Belém (visitas sujeitas a condições de 
segurança). Regresso a Jerusalém.

8º e 9º dia – PC – JERUSALÉM / TELAVIVE / 
CESAREIA / HAIFA / PORTO
Saída com destino à cidade de Telavive. 
Observação do Ja�a. Viagem até Cesareia, 
visita ao Teatro Romano e à Fortaleza dos 
Cruzados. Seguir viagem até Haifa, visita ao 
Mosteiro Carmelita de Stella Maris e subir ao 
Monte Carmel, onde poderá desfrutar de uma 
espetacular vista panorâmica da baía de Haifa e 
dos Jardins Persas do Templo Bahai. Regresso 
a Telavive. 
Formalidades de embarque. Fim da viagem.

JORDÂNIA
E 

JERUSALÉM

30 de AGOSTO
a 

9 de SETEMBRO 
2020



REGULAMENTO GRANDES VIAGENS 2020

(1) BENEFICIÁRIOS

1.1 - Podem beneficiar dos programas de grandes viagens todos os 
associados do SBN e seus familiares, desde que o sócio se inscreva, bem 
como os pensionistas do SAMS cujos ex-titulares tenham sido sócios do 
SBN.

1.2 – São também abrangidos sócios de outros Sindicatos com quem o 
Sindicato dos Bancários do Norte tenha celebrado protocolos de 
cooperação.

(2) PEDIDOS de RESERVA

2.1 – Os pedidos de reserva serão confirmados após verificação de 
disponibilidade e uma sinalização imediata de 10%.

2.2 – Apenas são considerados pedidos de reserva devidamente 
acompanhados do formulário, com os dados completos do associado e 
expressão clara do seu pedido.

(3) DEFINIÇÃO de PRIORIDADES

3.1 – As reservas serão validadas por ordem de chegada aos serviços do SBN 
não sendo aceites quaisquer reservas sem sinalização.

3.2 - São considerados válidos os seguintes meios de reserva:
 Entrega pessoalmente na Loja de Atendimento do SBN;
 Por email para sag@sbn.pt; 
 On-line;
Não se aceitam reservas via telefone.

(4) PAGAMENTO

4.1 – Qualquer reserva implica uma sinalização imediata de 10%, para a 
confirmação da mesma.

4.2. – O pagamento remanescente poderá ser efetuado de duas formas:

4.2.1 - Integral: obrigatoriamente até 30 (trinta) dias antes da data de 
partida, por transferência bancária, multibanco, numerário ou por cheque à 
ordem. 
4.2.1.1 – Será igualmente aceite pagamento com cartão de crédito, desde 
que o montante a liquidar seja igual ou superior a €75,00.

4.2.2 – Fracionado: as instruções de pagamento deverão ser dadas até 30 
(trinta) dias antes da data de partida, por débitos diretos em conta ou em 
cheques pré-datados, não podendo o valor de cada prestação ser inferior a 
€100,00.
4.2.2.1 –Débitos diretos em conta, sendo o custo associado a esta 
modalidade de €1,00 por prestação vincenda. Para que este meio de 
pagamento seja aceite, deverá o associado fornecer aos serviços do SBN, 
um comprovativo do seu IBAN e preencher o formulário para o efeito 
(mandato SEPA).

4.2.2.2 – Cheques pré-datados, com data do dia 30 de cada mês 
subsequente, sendo o custo associado a esta modalidade de €1,50 por cada 
cheque vincendo.

4.3 - O prazo para o pagamento fracionado não poderá ultrapassar 12 
prestações mensais e sucessivas.

4.4 – Entende-se por prestação vincenda toda a prestação cobrada após a 
data de partida da grande viagem.

4.5 – A desvinculação de sócio do SBN, qualquer que seja o motivo, implica 
automaticamente que, as prestações não pagas, sejam consideradas 
vencidas, reservando-se o SBN ao direito da sua cobrança imediata e 
integral.

(5) CANCELAMENTO de RESERVAS

5.1 – Em caso de desistência, serão aplicadas ao associado as despesas de 
cancelamento que forem imputadas ao SBN pelo operador.

5.2 – As despesas de cancelamento variam com as condições contratadas 
com o operador e data em que é comunicado o cancelamento da reserva, 
pelo que deverá informar os serviços do SBN da sua desistência, por escrito, 
pelos meios indicados no ponto 3.2.

5.3 - Independentemente das causas que levem à desistência e não 
obstante a aplicação das despesas acima referidas, os pedidos devem ser 
feitos através de comunicação escrita, nos moldes identificados no ponto 
3.2, com a indicação do nome, do número de sócio e da grande viagem. 

(6) DIVERSOS 

6.1 – As grandes viagens estão sujeitas a um número mínimo de 
participantes, pelo que não há garantia da sua realização. Caso um 
associado tenha efetuado o pagamento da sua viagem e a mesma não se 
realize, ser-lhe-á devolvido pelo SBN o montante já pago, sem quaisquer 
penalizações.

6.2 – Os preços referidos na respetiva brochura são preços de referência, 
que poderão sofrer alterações conforme o número de passageiros do grupo, 
alterações de taxas portuárias e aeroportuárias ou eventuais alterações 
comunicadas pelos operadores. 

(7) CASOS OMISSOS

7.1 – As dúvidas de interpretação ao presente regulamento, deverão ser 
colocadas pelos sócios ao Sindicato, previamente à inscrição na grande 
viagem.

7.2 – Nos casos omissos a este regulamento, o sócio deve dirigir por escrito à 
Direção do SBN a exposição dos mesmos, para a devida apreciação.

GRANDES VIAGENS

5

PROGRAMA DA VIAGEM:

1º dia
 PORTO/AMMAN
Chegada, formalidades aduaneiras. 
Check in no Hotel.

2º dia – PC – AMMAN / MADABA / 
N E B O  /  C AST E LO S H O B A K  / 
PETRA
Saída com destino Madaba, Cidade 
dos Mosaicos. Visita da Igreja 
Ortodoxa de S. Jorge. Saída em 
direção ao Monte Nebo, admirar a 
vista panorâmica do Vale do Jordão 
e do Mar Morto. Continuação até ao 
Castelo Shobak. Chegada a Petra

3º dia – PC – PETRA 
Visita à cidade de Petra (a cidade 
rosa), capital dos Nabateus e uma 
das 7  maravi lhas  do mundo. 
D e s c u b r a  o s  m o n u m e n t o s 
e s c u l p i d o s  n a  r o c h a  p e l o s 
Nabateus. Túmulo de Al Khazneh, 
rua das Colunas, desfiladeiro de 
Siq, Ttmulos das Cores e os túmulos 
Reais.
Tarde livre.

4º dia – PC – PETRA/pequena 
PETRA / WADI RUM / PETRA
Saída com destino a Siq al-Barid, a 
“ P e q u e n a  P e t r a” .  A  v i a g e m 
continua até Wadi Rum, o deserto 
de Lawrence da Arábia, onde se 
realizará um passeio em veículos 
4x4 (2 horas de duração). Almoço 
e s p e c i a l  n u m  a c a m p a m e n t o 
beduíno.

5º dia – PC – PETRA / MAR MORTO 
/ JERUSALÉM
Saída com destino ao Mar Morto, o 
ponto mais baixo da Terra. Tempo 
livre. Procedimentos alfandegário 
na fronteira (Allenby). Viagem até 
Jerusalém.

6º dia – PC – JERUSALÉM cidade 
nova / MONTE das OLIVEIRAS
Saída via Monte Scopus até o 
Monte das Oliveiras, apreciar uma 
magnífica vista panorâmica da 

PREÇOS POR PESSOA (inclui taxas de aeroporto e taxa de fronteira):

QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO QUARTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO SEGURO VIP

€.1.995,00

 €.510,00

€.35,00

Realização da viagem sujeita a um numero mínimo de participantes.
Para programa detalhado, por favor contacte os serviços do SBN.

cidade. Visita ao Jardim de Getsêmani e à 
Basílica da Agonia. De seguida, na parte 
moderna da cidade, visita ao Santuário do Livro 
de Israel, ao Yad Vashem, museu de recordação 
do Holocausto e ao bairro de Ein Karem. Visita 
às Igrejas de São João Batista e da Visitação. 

7º dia – PC – JERUSALÉM cidade antiga / 
MONTE SIÃO / BELÉM
Visita à cidade velha de Jerusalém para 
conhecer o Muro das Lamentações, a Via 
Dolorosa e a Igreja do Santo Sepulcro. Viagem 
até ao Monte Sião, onde se encontram o 
Túmulo do Rei Davi, o Cenáculo e a Igreja 
Dormicion. Almoço. À tarde, visita à Basílica e 
Gruta da Natividade e ao Campo dos Pastores 

em Belém (visitas sujeitas a condições de 
segurança). Regresso a Jerusalém.

8º e 9º dia – PC – JERUSALÉM / TELAVIVE / 
CESAREIA / HAIFA / PORTO
Saída com destino à cidade de Telavive. 
Observação do Ja�a. Viagem até Cesareia, 
visita ao Teatro Romano e à Fortaleza dos 
Cruzados. Seguir viagem até Haifa, visita ao 
Mosteiro Carmelita de Stella Maris e subir ao 
Monte Carmel, onde poderá desfrutar de uma 
espetacular vista panorâmica da baía de Haifa e 
dos Jardins Persas do Templo Bahai. Regresso 
a Telavive. 
Formalidades de embarque. Fim da viagem.

JORDÂNIA
E 

JERUSALÉM

30 de AGOSTO
a 

9 de SETEMBRO 
2020



REGULAMENTO ALLOTMENT 2020

(1) BENEFICIÁRIOS

1.1 - Podem beneficiar dos programas de férias todos os associados do SBN 
e os elementos do seu agregado familiar, bem como os pensionistas do 
SAMS cujos ex-titulares tenham sido sócios do SBN.

1.2 – São também abrangidos sócios de outros Sindicatos com quem o 
Sindicato dos Bancários do Norte tenha celebrado protocolos de 
cooperação.

(2) INSTALAÇÕES DISPONÍVEIS

2.1 - O presente regulamento respeita a todos os empreendimentos 
disponibilizados pelo SBN em regime de allotment, quer estejam ou não 
publicitados na respetiva brochura.

(3) PERÍODO de OCUPAÇÃO

3.1 – Poderão ser efetuadas reservas para qualquer época, de 01 de janeiro a 
31 de dezembro de 2020.

3.2 – Serão aceites reservas por qualquer período de utilização, desde que 
haja disponibilidade para tal.

3.3 – Serão cumpridas as regras de cada empreendimento, no que respeita a 
períodos mínimos de estadia.

(4) PEDIDOS de RESERVA

4.1 – Os pedidos de reserva serão confirmados após verificação de 
disponibilidade e pagamento da sinalização de 10%.

4.2 – Apenas são considerados pedidos de reserva devidamente 
acompanhados do formulário, com os dados completos do associado e 
expressão clara do seu pedido.

(5) DEFINIÇÃO de PRIORIDADES

5.1 – As reservas serão validadas por ordem de chegada aos serviços do SBN 
não sendo aceites quaisquer reservas sem sinalização.

5.2 - São considerados válidos os seguintes meios de reserva:
Entrega pessoalmente na Loja de Atendimento do SBN;
Por email para sag@sbn.pt;
Não se aceitam reservas via telefone.

(6) PAGAMENTO

6.1 – A reserva apenas será confirmada mediante sinalização de 10%.

6.2. – O pagamento remanescente poderá ser efetuado de duas formas:

6.2.1 - Integral: obrigatoriamente até 30 (trinta) dias antes da data de 
entrada no empreendimento, por multibanco, numerário, transferência 
bancária ou por cheque à ordem. 
O pagamento integral confere ao associado um desconto financeiro de 3% 
sobre o valor total da reserva.

6.2.1.1 – Será igualmente aceite pagamento com cartão de crédito, desde 
que o montante a liquidar seja igual ou superior a €75,00.

6.2.2 – Fracionado: as instruções de pagamento deverão ser dadas até 30 
(trinta) dias antes da data de entrada no empreendimento, por débitos 
diretos em conta ou em cheques pré-datados, não podendo o valor de cada 
prestação ser inferior a €75,00.

6.2.2.1 –Débitos diretos em conta, sendo o custo associado a esta 
modalidade de €1,00 por prestação vincenda. Para que este meio de 
pagamento seja aceite, deverá o associado fornecer aos serviços do SBN, 
um comprovativo do seu IBAN e preencher o formulário para o efeito 
(mandato SEPA).

6.2.2.2 – Cheques pré-datados, com data do dia 30 de cada mês 

subsequente, sendo o custo associado a esta modalidade de €1,50 por cada 
cheque vincendo.

6.3 - O prazo para o pagamento fracionado não poderá ultrapassar 12 
prestações mensais e sucessivas.

6.4 – Entende-se por prestação vincenda toda a prestação cobrada após a 
data de entrada no empreendimento.

6.5 – A desvinculação de sócio do SBN, qualquer que seja o motivo, implica 
automaticamente que, as prestações não pagas, sejam consideradas 
vencidas, reservando-se o SBN ao direito da sua cobrança imediata e 
integral.

(7) CANCELAMENTO de RESERVAS

7.1 – Os serviços do SBN remeterão a todos os associados com reservas 
confirmadas e pagas um voucher, que deverá obrigatoriamente ser 
apresentado no empreendimento no ato de check-in.

7.2 – O associado é responsável por todo e qualquer gasto de cancelamento 
que seja imputado ao SBN pelo respetivo operador.

7.3 - Independentemente das causas que levem à desistência e não 
obstante a aplicação das despesas acima referidas, os pedidos devem ser 
feitos através de comunicação escrita, nos moldes identificados no ponto 
5.2, com a indicação do nome, do número de sócio, empreendimento 
reservado e devolução do voucher, quando já emitido. 

(8) DIVERSOS 

8.1 - O Associado será responsável pelos eventuais estragos provocados no 
local de estadia e que venham a ser reclamados pelos seus proprietários.

8.2 – Não serão admitidos animais nas instalações, salvo em caso de acordo 
direto com os proprietários ou responsáveis pelas mesmas, sem qualquer 
intervenção do Sindicato dos Bancários do Norte.

8.3 – Nos termos do presente regulamento, é expressamente proibido 
exceder a lotação das instalações, reservando-se o empreendimento o 
direito de não permitir a entrada de pessoas não anunciadas na reserva.

8.4 – O Sindicato dos Bancários do Norte declina desde já, qualquer 
responsabilidade ou encargo que possa ocorrer em resultado do 
incumprimento das presentes instruções e pelo incumprimento das regras 
internas em cada empreendimento.

8.5 – As chegadas que se prevejam após a hora limite de funcionamento dos 
serviços de receção dos empreendimentos, devem ser comunicadas 
diretamente pelos hóspedes aos empreendimentos, competindo a ambos o 
acerto da forma mais viável de entrada e respetivo chek-in.

(9) CASOS OMISSOS

9.1 – As dúvidas de interpretação ao presente regulamento, deverão ser 
colocadas pelos sócios ao Sindicato, previamente à inscrição na grande 
viagem.

9.2 – Nos casos omissos a este regulamento, o sócio deve dirigir por 
escrito à Direção do SBN a exposição dos mesmos, para a devida 
apreciação.

Na margem Sul do Rio Ave, em Azurara. Oferece um SPA 
luxuoso, centro de fitness, bar e restaurante. Os quartos 
modernos contam com varanda, área de estar, TV LCD e 

mini-bar.

Hotel contemporâneo nas margens do Tâmega, que é o sítio 
perfeito para aquela escapada ao stress. Oferece vistas 

panorâmicas de montanha, um moderno SPA, piscina 
exterior e restaurante.

Localizado numa simpática aldeia, possui vinhas para visitar, 
bem como jardim e piscina exterior. Os quartos são 

climatizados e têm terraço. Tem ainda disponível bar e 
restaurante com cozinha local e internacional.

ESCAPADINHAS RELAXANTES

VILLA C BOUTIQUE HOTEL

ÁGUA HOTELS 
MONDIM DE BASTO

POUSADA BARÃO DE 
FORRESTER

7

Vila do Conde Ajijó

No coração da cidade de Aveiro, ao lado do Centro de 
Congressos, este hotel oferece restaurante, piscina interior, 

SPA e centro de bem estar. Os quartos são espaçoços, 
modernos e climatizados.

MELIÁ RIA HOTEL & SPA

Mondim de Basto Aveiro

Numa colina do Buçaco, este hotel reconfortante oferece 
piscina interior aquecida e SPA Malo Clinic, piscina exterior 

olímpicas, squash, parque infantil, bar e restaurante de 
cozinha portuguesa. 

GRANDE HOTEL DE LUSO

Luso
Esta brochura é apenas uma 

amostra do produto disponível. 

Para  ou pedido de , o favor de contactar a SAG:MARCAÇÕES ORÇAMENTOS

sag@sbn.ptEmail: 
 223 398 805 09 17 48Telefones: / / /

 Rua Cândido dos Reis, 130 - 2º - PortoPresencialmente, na



REGULAMENTO ALLOTMENT 2020

(1) BENEFICIÁRIOS

1.1 - Podem beneficiar dos programas de férias todos os associados do SBN 
e os elementos do seu agregado familiar, bem como os pensionistas do 
SAMS cujos ex-titulares tenham sido sócios do SBN.

1.2 – São também abrangidos sócios de outros Sindicatos com quem o 
Sindicato dos Bancários do Norte tenha celebrado protocolos de 
cooperação.

(2) INSTALAÇÕES DISPONÍVEIS

2.1 - O presente regulamento respeita a todos os empreendimentos 
disponibilizados pelo SBN em regime de allotment, quer estejam ou não 
publicitados na respetiva brochura.

(3) PERÍODO de OCUPAÇÃO

3.1 – Poderão ser efetuadas reservas para qualquer época, de 01 de janeiro a 
31 de dezembro de 2020.

3.2 – Serão aceites reservas por qualquer período de utilização, desde que 
haja disponibilidade para tal.

3.3 – Serão cumpridas as regras de cada empreendimento, no que respeita a 
períodos mínimos de estadia.

(4) PEDIDOS de RESERVA

4.1 – Os pedidos de reserva serão confirmados após verificação de 
disponibilidade e pagamento da sinalização de 10%.

4.2 – Apenas são considerados pedidos de reserva devidamente 
acompanhados do formulário, com os dados completos do associado e 
expressão clara do seu pedido.

(5) DEFINIÇÃO de PRIORIDADES

5.1 – As reservas serão validadas por ordem de chegada aos serviços do SBN 
não sendo aceites quaisquer reservas sem sinalização.

5.2 - São considerados válidos os seguintes meios de reserva:
Entrega pessoalmente na Loja de Atendimento do SBN;
Por email para sag@sbn.pt;
Não se aceitam reservas via telefone.

(6) PAGAMENTO

6.1 – A reserva apenas será confirmada mediante sinalização de 10%.

6.2. – O pagamento remanescente poderá ser efetuado de duas formas:

6.2.1 - Integral: obrigatoriamente até 30 (trinta) dias antes da data de 
entrada no empreendimento, por multibanco, numerário, transferência 
bancária ou por cheque à ordem. 
O pagamento integral confere ao associado um desconto financeiro de 3% 
sobre o valor total da reserva.

6.2.1.1 – Será igualmente aceite pagamento com cartão de crédito, desde 
que o montante a liquidar seja igual ou superior a €75,00.

6.2.2 – Fracionado: as instruções de pagamento deverão ser dadas até 30 
(trinta) dias antes da data de entrada no empreendimento, por débitos 
diretos em conta ou em cheques pré-datados, não podendo o valor de cada 
prestação ser inferior a €75,00.

6.2.2.1 –Débitos diretos em conta, sendo o custo associado a esta 
modalidade de €1,00 por prestação vincenda. Para que este meio de 
pagamento seja aceite, deverá o associado fornecer aos serviços do SBN, 
um comprovativo do seu IBAN e preencher o formulário para o efeito 
(mandato SEPA).

6.2.2.2 – Cheques pré-datados, com data do dia 30 de cada mês 

subsequente, sendo o custo associado a esta modalidade de €1,50 por cada 
cheque vincendo.

6.3 - O prazo para o pagamento fracionado não poderá ultrapassar 12 
prestações mensais e sucessivas.

6.4 – Entende-se por prestação vincenda toda a prestação cobrada após a 
data de entrada no empreendimento.

6.5 – A desvinculação de sócio do SBN, qualquer que seja o motivo, implica 
automaticamente que, as prestações não pagas, sejam consideradas 
vencidas, reservando-se o SBN ao direito da sua cobrança imediata e 
integral.

(7) CANCELAMENTO de RESERVAS

7.1 – Os serviços do SBN remeterão a todos os associados com reservas 
confirmadas e pagas um voucher, que deverá obrigatoriamente ser 
apresentado no empreendimento no ato de check-in.

7.2 – O associado é responsável por todo e qualquer gasto de cancelamento 
que seja imputado ao SBN pelo respetivo operador.

7.3 - Independentemente das causas que levem à desistência e não 
obstante a aplicação das despesas acima referidas, os pedidos devem ser 
feitos através de comunicação escrita, nos moldes identificados no ponto 
5.2, com a indicação do nome, do número de sócio, empreendimento 
reservado e devolução do voucher, quando já emitido. 

(8) DIVERSOS 

8.1 - O Associado será responsável pelos eventuais estragos provocados no 
local de estadia e que venham a ser reclamados pelos seus proprietários.

8.2 – Não serão admitidos animais nas instalações, salvo em caso de acordo 
direto com os proprietários ou responsáveis pelas mesmas, sem qualquer 
intervenção do Sindicato dos Bancários do Norte.

8.3 – Nos termos do presente regulamento, é expressamente proibido 
exceder a lotação das instalações, reservando-se o empreendimento o 
direito de não permitir a entrada de pessoas não anunciadas na reserva.

8.4 – O Sindicato dos Bancários do Norte declina desde já, qualquer 
responsabilidade ou encargo que possa ocorrer em resultado do 
incumprimento das presentes instruções e pelo incumprimento das regras 
internas em cada empreendimento.

8.5 – As chegadas que se prevejam após a hora limite de funcionamento dos 
serviços de receção dos empreendimentos, devem ser comunicadas 
diretamente pelos hóspedes aos empreendimentos, competindo a ambos o 
acerto da forma mais viável de entrada e respetivo chek-in.

(9) CASOS OMISSOS

9.1 – As dúvidas de interpretação ao presente regulamento, deverão ser 
colocadas pelos sócios ao Sindicato, previamente à inscrição na grande 
viagem.

9.2 – Nos casos omissos a este regulamento, o sócio deve dirigir por 
escrito à Direção do SBN a exposição dos mesmos, para a devida 
apreciação.

Na margem Sul do Rio Ave, em Azurara. Oferece um SPA 
luxuoso, centro de fitness, bar e restaurante. Os quartos 
modernos contam com varanda, área de estar, TV LCD e 

mini-bar.

Hotel contemporâneo nas margens do Tâmega, que é o sítio 
perfeito para aquela escapada ao stress. Oferece vistas 

panorâmicas de montanha, um moderno SPA, piscina 
exterior e restaurante.

Localizado numa simpática aldeia, possui vinhas para visitar, 
bem como jardim e piscina exterior. Os quartos são 

climatizados e têm terraço. Tem ainda disponível bar e 
restaurante com cozinha local e internacional.
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No Parque Natural da Serra da Estrela, é um hotel fabuloso 
de vistas desafogadas, com piscina encantadora, cuja 

especialidade é proporcionar relaxamento e bem estar 
absolutos aos hóspedes. 

Encontra-se no coração de Sintra, cidade património da 
UNESCO, dispõe de acomodações num ambiente tranquilo, 

vistas panorâmicas para a dramática paisagem e quartos 
climatizados.

Concebidos de forma a preservar o seu estilo original inglês, 
todos os quartos dispõem de elegante mobiliário em 

madeira e ar condicionado. Oferece piscina exterior e campo 
de ténis.

Situa-se ao lado do mosteiro de Sta. Maria Vitória, num 
cenário histórico, rendilhado a branco pelo antigo casario e 

emoldurado a verde pelas vinhas e terrenos agrícolas.

Este resort está situado na pitoresca Barragem da Aguieira 
e apresenta uma arquitectura única que se mistura com a 

paisagem circundante. Disponibiliza SPA e vários desportos 
náuticos. 

Situado na Mata Nacional do Bussaco, este hotel ocupa o 
palácio de caça dos últimos reis portugueses. Os quartos 

apresentam uma decoração clássica e todos incluem 
mobiliário de época.

ESCAPADINHAS RELAXANTES

H2HOTEL - CONGRESS & MEDICAL SPA

HOTEL TIVOLI SINTRA

HOTEL URGEIRIÇA

MONTEBELO AGUIEIRA LAKE RESORT AND SPA

BUSSACO PALACE

HOTEL LIS BATALHA
MESTRE AFONSO DOMINGUES

8

Rodeado por vinhas, apresenta quartos climatizados com 
varanda e vistas sobre as Serras de Cidadelhe. Tem SPA com 

piscina interior aquecida, salas de tratamento privadas e 
uma banheira de hidromassagem.

Este hotel encontra-se tranquilamente localizado na antiga 
estância termal do Caramulo e dispõe de quartos em estilo 
rústico, com vistas para o Vale de Besteiros. Disponibiliza 

piscinas interior e exterior e um SPA.

ESCAPADINHAS RELAXANTES

CARAMULO CONGRESS 
HOTEL & SPA

Este hotel em pleno resguardo natural, com vistas 
espectaculares sobre o Rio Douro, apresenta uma piscina 

exterior com comodidades de SPA. Está rodeado por 
hectares de vinhas e florestas protegidas.

DOURO PALACE HOTEL RESORT & SPA

Com vista sobre o rio, este hotel dispõe de quartos 
modernos com acesso Wi-Fi gratuito. Tem SPA e um 

restaurante que serve cozinha local, assim como também 
dispõe de uma marina com 26 ancoradouros.

EUROSTARS 
RIO DOURO 

HOTEL & SPA

O hotel apresenta um casino com mesa de jogos e 300 slot-
machines, um restaurante com vistas para as montanhas e 3 

bares. Encontra-se a 5 minutos de carro do centro de 
Chaves.

HOTEL CASINO DE CHAVES

9

Unhais da Serra Batalha

Mortágua

Canas de Senhorim Bussaco

Chaves Caramulo

Baião Castelo de Paiva

Mesão Frio
Este hotel de design está situado no centro do Vale do 

Douro, do outro lado do rio da cidade de Peso da Régua. 
Disponibiliza um extenso SPA com uma grande piscina 

interior e elevador panorâmico.

VILA GALÉ DOURO

HOTEL RURAL 
DOURO SCALA

Lamego

Sintra
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ESCAPADINHAS PITORESCAS
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Dispõe de acomodações superiores, com excelentes 
ligações de transporte para o centro da cidade. O hotel 
apresenta um SPA com banheira de hidromassagem e 

sauna, piscinas interior e exterior.

MELIÁ BRAGA HOTEL AND SPA

Os quartos climatizados têm comodidades modernas, 
incluindo um mini-bar e TV por satélite. A maioria dos 

quartos tem vista panorâmica para o Rio Douro e alguns 
possuem varanda privada.

HOTEL PORTO ANTIGO

Localizado a 700 metros da Casa da Música e fazendo parte 
de um edifício situado no Mercado do Bom Sucesso, 

consiste num design hotel com recepção 24 horas. Possui 
um restaurante e bar no local.

HOTEL DA MÚSICA

Localizado a 500 metros do centro histórico, alberga um 
restaurante e bar. Este hotel tem piscina exterior sazonal e 

terraço. Oferece ainda piscina interior com jatos, 
hidromassagem, sauna e banho turco.

SANTA LUZIA ARTHOTEL

Este moderno hotel de 4 estrelas está situado perto do Rio 
Mondego, na histórica cidade de Coimbra. Dispõe de 

quartos modernos com uma TV de ecrã plano com canais 
por satélite e canais de filmes pagos.

TIVOLI COIMBRA

Hotel com decoração tradicional, que oferece um 
restaurante gourmet, um SPA, piscina exterior a vastos 

jardins paisagísticos. Todos os quartos têm ar condicionado, 
TV, mini-bar e acesso Wi-fi gratuito. 

Ô FONTE SANTA

Dispõe de vista do Rio Mondego e de quartos decorados de 
forma acolhedora, com uma temática inspirada na dança. 

Goza de acesso Wi-Fi gratuito, de piscinas exterior e interior 
e de vários tratamentos de SPA.

VILA GALÉ COIMBRA

Rodeado por áreas verdes, disponibiliza piscina exterior com 
vista panorâmica, juntamente com comodidades de SPA, 
entre as quais piscina interior aquecida. Este hotel está 

localizado a 34 km do Gerês.

BOTICAS HOTEL ART & SPA

Hotel contemporâneo e charmoso, a 5 minutos de carro do 
centro histórico de Viana do Castelo. Proporciona acesso 
gratuito à piscina interior, banheira de hidromassagem e 

banho de vapor.

HOTEL FLOR DE SAL

A propriedade dispõe de piscina exterior e de um bar. O 
restaurante no local serve pratos regionais do Alentejo e 

uma selecção de vinhos locais. Está disponível acesso Wi-Fi 
gratuito na área da receção.

HOTEL SOL E SERRA

Boticas Viana do Castelo

Braga Cinfães

Porto Castelo de Vide WIFI

Localizado na cénica paisagem das vinhas e jardins da 
Bairrada, inclui piscina exterior e comodidades de SPA 
completas. Também existe um campo de golfe com 9 
buracos adjacente ao parque do Palace Hotel Curia.

CURIA PALACE SPA & GOLF RESORT

Situado em jardins exuberantes, apresenta quartos 
espaçosos com varandas e vista sobre o Rio Nabão e Parque 

Mouchão. O hotel possui um spa e piscina em estilo lagoa, 
com vistas sobre a Cidadela.

HOTEL DOS TEMPLÁRIOS

Curia Monfortinho WIFI

Coimbra WIFI Coimbra

Tomar Guimarães
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Alojado neste hotel, alcançará as casas de fado do Bairro 
Alto, apenas a alguns minutos a pé. Disponibiliza receção 

24h, centro de fitness, aluguer de automóveis, comodidades 
de lavandaria e serviços de bilheteira.

As comodidades do Turim Restauradores Hotel incluem um 
salão e sala de televisão, onde poderá relaxar após um dia 

de passeios turísticos. Encontra-se a 1 km da zona histórica, 
na frente ribeirinha do Tejo.

Localizado no centro da cidade de Lisboa, com vista para o 
Parque Eduardo VII. Os quartos são insonorizados e 

equipados com ar condicionado e televisão por satélite. 
Situa-se a 150 metros da Estação Metro Parque.

Localiza-se num edifício tradicional, totalmente renovado, 
no centro histórico, a 2 minutos a pé da Praça do Comércio. 

Exibe um estilo Art Déco, com acomodações modernas, 
oferecendo Wifi em todas as áreas do hotel.

Localizado no exclusivo bairro de Alvalade, próximo de 
vários teatros e restaurantes, disponibiliza quartos 

espaçosos com Wi-Fi. Ainda alberga um solário e um 
restaurante no local, que serve pratos internacionais.

Localizado na icônica e arborizada Avenida da Liberdade em 
Lisboa. Os quartos acolhedores e modernos com piso de 

madeira oferecem Wi-Fi gratuito, TV com tela plana e cofre 
do tamanho de um laptop.

ESCAPADINHAS NA CAPITAL

BORGES CHIADO

TURIM RESTAURADORES HOTEL HOTEL ROMA

TURIM AVENIDA DA LIBERDADE HOTELAVENIDA PARK HOTEL

PESTANA CR7 HOTEL
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Lisboa

Lisboa Lisboa WIFI

Lisboa WIFI

Lisboa Lisboa WIFI

ESCAPADINHAS LITORAL

13

Este apartotel está localizado a 3 km da Praia da Costa da 
Caparica. Dispõe de um extenso SPA, de 2 restaurantes, 

piscinas interior e exterior e um campo de golfe. Os 
apartamentos estão equipados com kitchenette.

ALDEIA DOS CAPUCHOS GOLF & SPA

Fica a 2 min a pé da praia. Alguns quartos incluem varanda e 
outros gozam de vista mar. Pode relaxar no SPA que 

providencia sauna, banho turco, hidromassagem e 
tratamentos, tais como massagens.

VILA GALÉ ERICEIRA

Ericeira
Numa colina em frente à praia, o resort disponibiliza 2 

piscinas e sauna. Os espaçosos quartos abrem para 
varandas e estão equipados com kitchenette, ar 

condicionado e acesso Wi-Fi gratuito.

SUITE HOTEL 
ESTORIL EDEN 

Estoril WIFI

Com a praia apenas a uma curta distância a pé, os hóspedes 
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Este hotel está junto à praia, a 15 minutos de Óbidos e junto 
a um campo de golfe de 18 buracos. Oferece acesso a um 

SPA com banheira de hidromassagem e massagens. O 
acesso Wi-Fi é gratuito.

Este resort de 5 estrelas está localizado nas margens da 
Lagoa de Óbidos e dispõe de villas com um design exclusivo. 

Possui uma piscina exterior e um campo de golfe de 18 
buracos.

PORTUGAL LITORAL

BOM SUCESSO DESIGN RESORT, LEISURE&GOLF 

PRAIA D`EL REY MARRIOTT 
GOLF AND BEACH RESORT
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Este encantador hotel de 4 estrelas foi construído na 
encosta de uma colina com vista para a Praia de Sesimbra. 

Disponibiliza piscinas interiores e exteriores e um 
restaurante com vistas para o oceano.

HOTEL DO MAR

Sesimbra
Situado na vila piscatória, este hotel à beira mar apresenta 

quartos de luxo com vista para o Oceano Atlântico. As 
instalações incluem uma piscina de beiral infinito exterior e 

um SPA.

SESIMBRA HOTEL & SPA

Sesimbra

Este hotel tem um design único e está virado para o Estuário 
do Sado. Oferece casino, SPA e 2 piscinas exteriores. Os 

luxuosos quartos possuem varanda, TV LCD e área de estar. 
Alguns incluem kitchenette.

BLUE & GREEN TRÓIA DESIGN HOTEL

Troia

Óbidos WIFI Óbidos

Hotel para umas férias descontraídas e para todos aqueles 
que procuram um serviço discreto mas exigente, atento a 

cada ínfimo detalhe. Para puros momentos de evasão e 
bem-estar. 

EVOLUTEE ROYAL 
ÓBIDOS SPA & GOLF RESORT 

Óbidos

O Lusitânia Hotel dispõe de quartos com varandas privadas, 
apenas a 10 minutos de carro do centro histórico da cidade 

da Guarda. Apresenta piscinas interior e exterior e uma 
extensa área de SPA.

Situado nos arredores da cidade histórica da Covilhã, o 
TRYP Dona Maria possui vistas deslumbrantes sobre o Vale 
da Cova da Beira e sobre as montanhas circundantes. Terá 

ao seu dispor acesso Wi-Fi gratuito.

PORTUGAL INTERIOR

TRYP DONA MARIA

Apresenta quartos climatizados e um pequeno-almoço em 
estilo bu�et. Dispõe do Natura Club & SPA, que oferece 

vários tratamentos de beleza e massagens terapêuticas. A 
Estação Ferroviária da Covilhã fica a 2 km.

PURALÃ - WOOL VALLEY HOTEL & SPA

Situado no centro da Guarda, tem quartos climatizados, 
televisão por cabo e banheira de hidromassagem. O 

Restaurante D. Sancho, no último piso, oferece vistas 
panorâmicas e comida local num ambiente descontraído.

HOTEL VANGUARDA 
CONGRESS E FAMILY

Disponibiliza piscinas exterior e interior. Esta propriedade 
proporciona vistas panorâmicas sobre a paisagem, Wi-Fi 

gratuito. Os quartos são muito cómodos, com TV LCD, mini-
bar, ar condicionado e cofre.

POUSADA DA SERRA DA ESTRELA
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Os hóspedes podem desfrutar do sol no terraço ao ar livre 
ou relaxar debaixo de um guarda-sol junto à piscina. O 
Parque Florestal do Fontelo, a 600 metros, oferece um 

ambiente tranquilo para uma caminhada à tarde.

HOTEL GRÃO VASCO
HOTEL LUSITÂNIA 
CONGRESS E SPA

Covilhã WIFI Covilhã WIFI

Covilhã Guarda

Guarda Viseu
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PORTUGAL INTERIOR
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O Hotel Dom Fernando, situado a 10 minutos a pé do centro 
histórico, dispõe de um restaurante e de piscina exterior. 
Apresenta quartos com ar condicionado, com vista para a 

piscina ou cidade.

HOTEL DOM FERNANDO

O Hotel de Moura fica num edifício tombado do século XVII 
decorado com azulejos-típicos. Dispõe de varanda térrea e 

jardim com uma pequena piscina, equitação, trilhos para 
caminhadas e canoagem no Alqueva.

HOTEL DE MOURA

Localizado na Barragem de Montargil, este hotel dispõe de 
quartos luxuosos com TV LCD e varanda privada. As 

comodidades incluem uma marina, um centro equestre e um 
SPA com 1 000 m².

LAGO MONTARGIL 
& VILLAS

Este hotel em Albernoa apresenta uma piscina interior e um 
restaurante que serve cozinha local. O hotel proporciona um 

mini-zoológico, cavalos e passeios de charrete, bem como 
degustações de vinhos.

VILA GALÉ CLUBE DE CAMPO

Com piscinas interior e exterior, o Alentejo Marmoris Hotel & 
SPA está localizado em Vila Viçosa, conhecida pelo seu 

mármore. O Stone Spa by Karin Herzog do hotel 
proporciona tratamentos relaxantes.

MARMÓRIS HOTEL & SPA

Sediado num castelo do século XIII, este hotel luxuoso 
oferece vistas panorâmicas sobre Estremoz e sobre a vasta 

planície alentejana a partir dos jardins palacianos e da 
piscina exterior.

POUSADA CASTELO 
DE ESTREMOZ 

HISTORIC HOTEL

Estremoz

Beja Vila Viçosa

Évora Moura

Montargil

COSTA VICENTINA

17

Combina design moderno e tradicional, com vista sobre o 
Castelo, rodeado de campos alentejanos. Disponibiliza 

piscina exterior, quartos com ar condicionado e varandas 
privadas.

SANTIAGO HOTEL COOKING & NATURE

Este hotel ecológico certificado encontra-se a 10 minutos de 
carro das praias locais, e disponibiliza uma ampla piscina de 

água salgada ao ar livre. Quartos equipados com ar 
condicionado, televisão e Wi-Fi gratuito.

HOTEL VILA PARK

Localizado no coração do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano, junto às dunas, a um passo da praia. Dispõem de 

piscina exterior, piscina interior e sauna. Poderá relaxar no 
nosso spa, conhecer as maravilhas do Rio Mira.

DUNA PARQUE BEACH CLUB

Situado em Alagoachos, Vila Nova de Milfontes, dispõe de 
jardim, uma piscina exterior e o Wellness & Spa. Atividades 
como passeios em barcos tradicionais, caiaque, surf, Stand 

Up Boarding, pesca e observação de aves no rio.

MILFONTES GUEST 
HOUSE  - DUNA PARQUE HOTEL

A 4 Km da Zambujeira do Mar, em pleno Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Usufrua da piscina 
de água salgada e explore a natureza nos 365 hectares da 

herdade

HERDADE DO TOURIL

Situado entre pinheiros, com acomodações modernas, 
possibilidade de explorar a paisagem circundante e as praias 

das imediações, graças ao serviço de aluguer de bicicletas.

HOTEL RURAL MONTE DA LEZIRIA

Zambujeira do Mar V. N. de Milfontes

V. N. de Milfontes V. N. de Santo André WIFI

V. N. de Santo André Santiago de Cacém
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Esta estância fica a 7 minutos a pé da praia. Com 2 piscinas 
exteriores, disponibiliza apartamentos luxuosos e auto-

suficientes com varandas privadas. Fica apenas a 500 
metros das lojas e das marisqueiras da Praia da Luz.

Neste hotel, encontrarão um retiro rejuvenescedor ideal. 
Destacam-se as vistas para o jardim e a piscina. Os quartos 

climatizados são perfeitos para relaxar. Tem espaços e 
atenções para o público infantil. 

COSTA DO ALGARVE - LAGOS

VILA GALÉ LAGOS

Apartamentos com grandes varandas e vistas panorâmicas , 
apenas a 800m da marina de Lagos. Todos os apartamentos 

têm amplas áreas de estar e jantar, cozinha equipada e 
máquina de lavar roupa.

VITASOL PARK

A praia, com toda a sua oferta lúdica, se encontra a poucos 
minutos do hotel. Os seus quartos são cómodos e 

funcionais. Dispõem de Bar no Terraço, estacionamento 
gratuito, sala de jogos e bilhar.

DOM PEDRO LAGOS

Este hotel elegante e caiado de branco fica a 2,3 km da bela 
Praia Dona Ana, conta com academia, spa, sala de jogos, dois 

restaurantes e um lounge aconchegante, além de três 
piscinas, sendo uma com bar ao lado.

HOTEL TIVOLI LAGOS

19

A menos de 200m da Praia da Luz. Oferece 2 piscinas, 
campos de ténis e parque infantil. Os apartamentos têm 

varanda, comodidadades modernas, como TV, cozinha 
totalmente equipada e máquina de lavar roupa.

BAÍA DA LUZ HOTELESTRELA DA LUZ

P
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COSTA DO ALGARVE - ALVOR
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Este empreendimento não admite crianças e situa-se 
apenas a 100m da praia. Dispõe de estúdios climatizados, 
com kitchenette e varanda mobilada. Possui uma piscina 

exterior com terraço para banhos de sol.

O design moderno e o ambiente tranquilo fazem deste 
aparthotel um retiro acolhedor. Está localizado apenas a 

alguns minutos do centro de Alvor. Oferece 2 piscinas, uma 
para adultos e outra para crianças. 

Localizado em cerca de 8 hectares de jardim, o complexo 
oferece piscinas e SPA. Os quartos têm varanda, ar 

condicionado, kitchenette, comodidades para cozinhar, um 
frigorífico e um micro-ondas.

Na 1ª linha de praia e a poucos minutos a pé do centro, 
oferece uma grande piscina de água salgada exterior e 

quartos climatizados com varanda e vistas dos jardins ou do 
oceano, bem como TV por satélite.

Os apartamentos climatizados abrem para varandas e vista 
para o jardim. Incluem também uma área de estar equipada 
com TV por satélite e uma cozinha moderna e completa com 

máquina de lavar roupa.

Rodeado por jardins, este hotel moderno tem uma grande 
piscina exterior e estúdios com varandas. Está a 5 min de 

carro das praias de Alvor e a 700m do centro histórico. 
Oferece transporte gratuito para a praia.

LUNA CLUBE BRISAMAR

ALVOR BAÍA RESORT HOTEL

LUNA ALVOR BAY

LUNA ALVOR VILLAGE

PRAINHA CLUBE

PESTANA DELFIM BEACH 
AND GOLF HOTEL

COSTA DO ALGARVE - ALVOR
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A poucos passos da Praia de Alvor, o hotel oferece piscina 
exterior, restaurante, bar e centro de fitness. Os quartos são 

modernos, climatizados e têm TV. O acesso Wi-Fi é 
fornecido gratuitamente em todas as áreas.

Os apartamentos dispõem de ventoinha, varanda, 
kitchenette e sala de estar com sofá, TV de ecrã plano, bem 
como acesso Wi-Fi disponível mediante um custo adicional. 

Fica a 8 min a pé da praia e do centro de Alvor.

APARTAMENTOS DUNAS 
DO ALVOR

Aparthotel muito perto da Praia do Alvor. Dispõe de 
piscinas, interior e exterior, banho turco e massagens e 

estacionamento grátis. Os apartamentos têm varanda, TV, 
kitchenette totalmente equipada e área de estar. 

PESTANA ALVOR PARK

A poucos passos da Praia de Alvor, o hotel dispõe de 3 
piscinas e jardins. Todos os quartos têm varanda. Além de 
um restaurante de bu�ets, serve refeições no Restaurante 

Atlântico. Snacks e bebidas nos 4 bares.

PESTANA D. JOÃO II 
VILLAS & BEACH RESORT

As unidades do aldeamento possuem varandas e TV por 
satélite nas áreas de estar espaçosas. Várias acomodações 

têm cozinhas modernas e terraços mobilados. Algumas 
possuem uma piscina privada no jardim.

ALDEAMENTO TURÍSTICO DA PRAINHA

Localizado nos arredores da vila de Alvor, o hotel oferece 
quartos modernos com varanda. Possui piscinas interior e 

exterior, piscina infantil, jardim e ginásio. Os modernos 
quartos climatizados incluem TV e mini-bar. 

YELLOW ALVOR GARDEN

P
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PESTANA ALVOR 
SOUTH BEACH

WIFI
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Este empreendimento não admite crianças e situa-se 
apenas a 100m da praia. Dispõe de estúdios climatizados, 
com kitchenette e varanda mobilada. Possui uma piscina 

exterior com terraço para banhos de sol.

O design moderno e o ambiente tranquilo fazem deste 
aparthotel um retiro acolhedor. Está localizado apenas a 

alguns minutos do centro de Alvor. Oferece 2 piscinas, uma 
para adultos e outra para crianças. 

Localizado em cerca de 8 hectares de jardim, o complexo 
oferece piscinas e SPA. Os quartos têm varanda, ar 

condicionado, kitchenette, comodidades para cozinhar, um 
frigorífico e um micro-ondas.

Na 1ª linha de praia e a poucos minutos a pé do centro, 
oferece uma grande piscina de água salgada exterior e 

quartos climatizados com varanda e vistas dos jardins ou do 
oceano, bem como TV por satélite.

Os apartamentos climatizados abrem para varandas e vista 
para o jardim. Incluem também uma área de estar equipada 
com TV por satélite e uma cozinha moderna e completa com 

máquina de lavar roupa.

Rodeado por jardins, este hotel moderno tem uma grande 
piscina exterior e estúdios com varandas. Está a 5 min de 

carro das praias de Alvor e a 700m do centro histórico. 
Oferece transporte gratuito para a praia.

LUNA CLUBE BRISAMAR

ALVOR BAÍA RESORT HOTEL

LUNA ALVOR BAY

LUNA ALVOR VILLAGE

PRAINHA CLUBE

PESTANA DELFIM BEACH 
AND GOLF HOTEL

COSTA DO ALGARVE - ALVOR
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A poucos passos da Praia de Alvor, o hotel oferece piscina 
exterior, restaurante, bar e centro de fitness. Os quartos são 

modernos, climatizados e têm TV. O acesso Wi-Fi é 
fornecido gratuitamente em todas as áreas.

Os apartamentos dispõem de ventoinha, varanda, 
kitchenette e sala de estar com sofá, TV de ecrã plano, bem 
como acesso Wi-Fi disponível mediante um custo adicional. 

Fica a 8 min a pé da praia e do centro de Alvor.

APARTAMENTOS DUNAS 
DO ALVOR

Aparthotel muito perto da Praia do Alvor. Dispõe de 
piscinas, interior e exterior, banho turco e massagens e 

estacionamento grátis. Os apartamentos têm varanda, TV, 
kitchenette totalmente equipada e área de estar. 

PESTANA ALVOR PARK

A poucos passos da Praia de Alvor, o hotel dispõe de 3 
piscinas e jardins. Todos os quartos têm varanda. Além de 
um restaurante de bu�ets, serve refeições no Restaurante 

Atlântico. Snacks e bebidas nos 4 bares.

PESTANA D. JOÃO II 
VILLAS & BEACH RESORT

As unidades do aldeamento possuem varandas e TV por 
satélite nas áreas de estar espaçosas. Várias acomodações 

têm cozinhas modernas e terraços mobilados. Algumas 
possuem uma piscina privada no jardim.

ALDEAMENTO TURÍSTICO DA PRAINHA

Localizado nos arredores da vila de Alvor, o hotel oferece 
quartos modernos com varanda. Possui piscinas interior e 

exterior, piscina infantil, jardim e ginásio. Os modernos 
quartos climatizados incluem TV e mini-bar. 

YELLOW ALVOR GARDEN

P
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PESTANA ALVOR 
SOUTH BEACH

WIFI
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Fica em frente à praia com acesso directo. Disponibiliza 
apartamentos com cozinhas totalmente equipadas. Oferece 
piscinas interior e exterior e serviço de transporte gratuito 

para Portimão, de segunda a sábado.

Situado a 600m da praia, oferece apartamentos espaçosos, 
equipados com cozinhas e varandas. Os hóspedes podem 
desfrutar da piscina exterior ou dos campos de ténis, bem 

como relaxar no bar da piscina. 

FLOR DA ROCHA

Localizado a 650 metros da Praia do Vau, apresenta 
apartamentos com varandas em redor de um jardim com 
piscina. Disponibiliza SPA e campos de ténis. O Campo de 

Golfe Alto Golf encontra-se apenas a alguns passos.

TURIM ESTRELA 
DO VAU

Apartamentos modernos com mobiliário de design e 
varandas com vistas panorâmicas, apenas a 5min de carro 
da praia ou do centro, todos equipados com kitchenette, 

LCD e máquina de lavar roupa.

OCEANO ATLÂNTICO APARTAMENTOS

Apartamentos turísticos com ar condicionado, frigorífico e 
micro-ondas. As unidades contam com varanda e TV por 

cabo. As comodidades incluem ainda cofre-forte e 
cafeteira/bule.

CLUB AMARILIS

Está apenas a 1 min de caminhada da praia, na 1ª linha de 
mar. Oferece WiFi gratuito, 2 piscinas exteriores, jardins 
exuberantes, banheira de hidromassagem, serviços de 

massagens,  um parque infantil e um salão de jogos.

JARDIM DO VAU

ALGARVE CASINO
 HOTEL

WIFI
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Localizado no topo de uma falésia, debruçado sobre a Praia 
Vale Covo, albergando uma piscina exterior e um 

bar/esplanada e vista para o Oceano Atlântico. Todos os 
quartos têm ar condicionado e TV.

TIVOLI CARVOEIRO

Apenas 300 m da praia, este hotel renovado oferece 
piscinas ao ar livre para adultos e crianças, bem como clube 
infantil e ginásio. Os quartos possuem ar-condicionado, TV 

por satélite e alguns quartos ainda vista lateral de mar.

BE LIVE PALMEIRAS 
VILLAGE

A 300m da praia, este hotel com tudo incluído, disponibiliza 
quartos com varandas. Apresenta um centro de bem-estar 

com piscina interior aquecida, piscinas exteriores para 
crianças e adultos e um campo desportivo.

VILA GALÉ NÁUTICO

Hotel localizado na primeira linha de praia, a um passo da 
melhor oferta lúdica da zona. Os quartos têm um ambiente 
cómodo e funcional, perfeitos para descansar. Dispõem de 

Bar na Piscina e estacionamento gratuito.

Situado apenas a 350 metros da Praia da Sra. da Rocha, o 
hotel disponibiliza uma piscina exterior e apartamentos com 

cozinha bem equipada. A propriedade dispõe de uma 
cafetaria e de um restaurante bu�et.

BE SMART TERRACE ALGARVE

Todos os alojamento incluem TV de ecrã plano e kitchenette, 
enquanto alguns possuem varanda. Localiza-se a 900 

metros da Praia do Carvoeiro, aproximadamente 10 min a 
pé, e a 4,4km das Grutas de Benagil.

CARVOEIRO HOTEL

Armação de Pêra

PESTANA VIKING 
BEACH & SPA RESORT 

Porches

Armação de Pêra P Porches

CarvoeiroCarvoeiro
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Fica em frente à praia com acesso directo. Disponibiliza 
apartamentos com cozinhas totalmente equipadas. Oferece 
piscinas interior e exterior e serviço de transporte gratuito 

para Portimão, de segunda a sábado.

Situado a 600m da praia, oferece apartamentos espaçosos, 
equipados com cozinhas e varandas. Os hóspedes podem 
desfrutar da piscina exterior ou dos campos de ténis, bem 

como relaxar no bar da piscina. 

FLOR DA ROCHA

Localizado a 650 metros da Praia do Vau, apresenta 
apartamentos com varandas em redor de um jardim com 
piscina. Disponibiliza SPA e campos de ténis. O Campo de 

Golfe Alto Golf encontra-se apenas a alguns passos.

TURIM ESTRELA 
DO VAU

Apartamentos modernos com mobiliário de design e 
varandas com vistas panorâmicas, apenas a 5min de carro 
da praia ou do centro, todos equipados com kitchenette, 

LCD e máquina de lavar roupa.

OCEANO ATLÂNTICO APARTAMENTOS

Apartamentos turísticos com ar condicionado, frigorífico e 
micro-ondas. As unidades contam com varanda e TV por 

cabo. As comodidades incluem ainda cofre-forte e 
cafeteira/bule.

CLUB AMARILIS

Está apenas a 1 min de caminhada da praia, na 1ª linha de 
mar. Oferece WiFi gratuito, 2 piscinas exteriores, jardins 
exuberantes, banheira de hidromassagem, serviços de 

massagens,  um parque infantil e um salão de jogos.

JARDIM DO VAU

ALGARVE CASINO
 HOTEL
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Localizado no topo de uma falésia, debruçado sobre a Praia 
Vale Covo, albergando uma piscina exterior e um 

bar/esplanada e vista para o Oceano Atlântico. Todos os 
quartos têm ar condicionado e TV.

TIVOLI CARVOEIRO

Apenas 300 m da praia, este hotel renovado oferece 
piscinas ao ar livre para adultos e crianças, bem como clube 
infantil e ginásio. Os quartos possuem ar-condicionado, TV 

por satélite e alguns quartos ainda vista lateral de mar.

BE LIVE PALMEIRAS 
VILLAGE

A 300m da praia, este hotel com tudo incluído, disponibiliza 
quartos com varandas. Apresenta um centro de bem-estar 

com piscina interior aquecida, piscinas exteriores para 
crianças e adultos e um campo desportivo.

VILA GALÉ NÁUTICO

Hotel localizado na primeira linha de praia, a um passo da 
melhor oferta lúdica da zona. Os quartos têm um ambiente 
cómodo e funcional, perfeitos para descansar. Dispõem de 

Bar na Piscina e estacionamento gratuito.

Situado apenas a 350 metros da Praia da Sra. da Rocha, o 
hotel disponibiliza uma piscina exterior e apartamentos com 

cozinha bem equipada. A propriedade dispõe de uma 
cafetaria e de um restaurante bu�et.

BE SMART TERRACE ALGARVE

Todos os alojamento incluem TV de ecrã plano e kitchenette, 
enquanto alguns possuem varanda. Localiza-se a 900 

metros da Praia do Carvoeiro, aproximadamente 10 min a 
pé, e a 4,4km das Grutas de Benagil.

CARVOEIRO HOTEL

Armação de Pêra

PESTANA VIKING 
BEACH & SPA RESORT 

Porches

Armação de Pêra P Porches

CarvoeiroCarvoeiro



Na 1ª linha da linda praia de Areias de S. João, este 
empreendimento oferece apartamentos climatizados, com 

varanda, totalmente equipados, com acesso a piscina 
interior e exterior, bar e restaurante.

Apartamentos auto-suficientes, equipados com máquina de 
lavar louça, forno e microondas. O empreendimento oferece 
ainda Wi-Fi grátis, piscina exterior e estacionamento privado 

e gratuito.

O empreendimento está localizado directamente na Praia da 
Oura. Apresenta apartamentos auto-suficientes espaçosos 

e uma ampla piscina exterior com vista para o Oceano 
Atlântico, situada no jardim.

A 400 metros da Praia Maria Luísa, disponibiliza uma piscina 
exterior, terraço para banhos de sol e estacionamento 

gratuito. No Verão, tem restaurante junto à piscina, bar com 
jogos de video, 7 mesas de bilhar e 2 televisões amplas.

Dispõe de 2 piscinas exteriores renovadas e de jardins 
tropicais. A propriedade oferece acesso directo à Praia da 
Oura, que está situada a menos de 200 metros. Todos os 

apartamentos têm varanda.

Complexo de apartamentos simples com vistas para a Praia 
dos Pescadores. Os apartamentos possuem kitchnette  e na 

sua maioria têm varandas com vistas para o mar. Está a 
escassos passos do centro.

COSTA DO ALGARVE - ALBUFEIRA

MÓNICA ISABEL BEACH CLUB

MUTHU CLUBE PRAIA DA OURA

TURIAL PARK APARTAMENTOS TURÍSTICOS

BALAIA MAR APARTAMENTOS

GRAND MUTHU OURA 
VIEW BEACH CLUB

HOTEL BALAIA MAR & 
APARTAMENTOS DA BALAIA
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Apenas em regime tudo incluído, este hotel está rodeado 
por jardins e fica a 300m da praia. Disponibiliza 2 piscinas 

exteriores para adultos com espreguiçadeiras e 2 para 
crianças, atividades desportivas e SPA.

Apartamentos e Villas integrados no Alfamar Beach Resort, 
a escassos 200m da Praia da Falésia, rodeado de jardins e 

áreas de lazer. Poderá usufruir dos serviços de restaurante, 
bar e das piscinas do resort.

COSTA DO ALGARVE - ALBUFEIRA

ALGARVE GARDENS

Apartamentos climatizados, com kitchenette, localizados no 
topo da falésia em Olhos d'Água, a 150 metros da Praia da 

Falésia. Dispõe de um jardim com espreguiçadeiras. Oferece 
regime de Tudo Incluído. 

FALÉSIA MAR BEACH RESORT

Este hotel está situado convenientemente junto à Praia da 
Falésia. Dispõe de amplas comodidades de SPA, de uma 

piscina exterior e de quartos climatizados, com varandas. 
Oferece ainda restaurante e bar.

ALFAMAR BEACH & 
SPORT RESORT

Apartamentos rodeados por palmeiras, a 300m da praia. O 
hotel possui um health club e 3 piscinas. Os quartos incluem 
ar condicionado, TV, kitchenette e varanda com vistas sobre 

os jardins do resort.

VILA GALÉ ATLÂNTICO
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Este resort à beira da praia, está situado numa falésia com 
vista para a Praia Maria Luísa. Dispõe de uma piscina e de 
acomodações auto-suficientes. Oferece estacionamento 

privado e gratuito.

CLUBE MARIA LUISA
ADRIANA 

BEACH CLUB

P



Na 1ª linha da linda praia de Areias de S. João, este 
empreendimento oferece apartamentos climatizados, com 

varanda, totalmente equipados, com acesso a piscina 
interior e exterior, bar e restaurante.

Apartamentos auto-suficientes, equipados com máquina de 
lavar louça, forno e microondas. O empreendimento oferece 
ainda Wi-Fi grátis, piscina exterior e estacionamento privado 

e gratuito.

O empreendimento está localizado directamente na Praia da 
Oura. Apresenta apartamentos auto-suficientes espaçosos 

e uma ampla piscina exterior com vista para o Oceano 
Atlântico, situada no jardim.

A 400 metros da Praia Maria Luísa, disponibiliza uma piscina 
exterior, terraço para banhos de sol e estacionamento 

gratuito. No Verão, tem restaurante junto à piscina, bar com 
jogos de video, 7 mesas de bilhar e 2 televisões amplas.

Dispõe de 2 piscinas exteriores renovadas e de jardins 
tropicais. A propriedade oferece acesso directo à Praia da 
Oura, que está situada a menos de 200 metros. Todos os 

apartamentos têm varanda.

Complexo de apartamentos simples com vistas para a Praia 
dos Pescadores. Os apartamentos possuem kitchnette  e na 

sua maioria têm varandas com vistas para o mar. Está a 
escassos passos do centro.

COSTA DO ALGARVE - ALBUFEIRA

MÓNICA ISABEL BEACH CLUB

MUTHU CLUBE PRAIA DA OURA

TURIAL PARK APARTAMENTOS TURÍSTICOS

BALAIA MAR APARTAMENTOS

GRAND MUTHU OURA 
VIEW BEACH CLUB

HOTEL BALAIA MAR & 
APARTAMENTOS DA BALAIA

24
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Apenas em regime tudo incluído, este hotel está rodeado 
por jardins e fica a 300m da praia. Disponibiliza 2 piscinas 

exteriores para adultos com espreguiçadeiras e 2 para 
crianças, atividades desportivas e SPA.

Apartamentos e Villas integrados no Alfamar Beach Resort, 
a escassos 200m da Praia da Falésia, rodeado de jardins e 

áreas de lazer. Poderá usufruir dos serviços de restaurante, 
bar e das piscinas do resort.

COSTA DO ALGARVE - ALBUFEIRA

ALGARVE GARDENS

Apartamentos climatizados, com kitchenette, localizados no 
topo da falésia em Olhos d'Água, a 150 metros da Praia da 

Falésia. Dispõe de um jardim com espreguiçadeiras. Oferece 
regime de Tudo Incluído. 

FALÉSIA MAR BEACH RESORT

Este hotel está situado convenientemente junto à Praia da 
Falésia. Dispõe de amplas comodidades de SPA, de uma 

piscina exterior e de quartos climatizados, com varandas. 
Oferece ainda restaurante e bar.

ALFAMAR BEACH & 
SPORT RESORT

Apartamentos rodeados por palmeiras, a 300m da praia. O 
hotel possui um health club e 3 piscinas. Os quartos incluem 
ar condicionado, TV, kitchenette e varanda com vistas sobre 

os jardins do resort.

VILA GALÉ ATLÂNTICO
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Este resort à beira da praia, está situado numa falésia com 
vista para a Praia Maria Luísa. Dispõe de uma piscina e de 
acomodações auto-suficientes. Oferece estacionamento 

privado e gratuito.

CLUBE MARIA LUISA
ADRIANA 

BEACH CLUB

P
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Situado a 200m do Estádio de Albufeira, oferece SPA com 
tratamentos de bem-estar personalizados. Disponibiliza 

transporte gratuito para a parte antiga de Albufeira e para 
as praias. Dispõe de regime Tudo Incluído. 

REAL BELLAVISTA HOTEL & SPA

Encontra-se numa animada zona de compras, bares e 
restaurantes. Oferece apartamentos e quartos. Os clientes 
podem desfrutar de um banho numa das piscinas do hotel. 

Oferece serviço de Meia Pensão. 

LUNA MIRAMAR 
APARTAMENTOS

Equipado com 6 piscinas ao ar livre e um campo de golfe de 
9 buracos, este resort está situado a apenas 500 metros da 
Praia Maria Luísa. A propriedade conta com 2 restaurantes, 

SPA, campos de ténis e parque infantil. 

BALAIA GOLF VILLAGE

Este hotel fica a 11 min a pé da praia, ao lado dos campos de 
golfe dos Salgados. O hotel disponibiliza 3 piscinas 

exteriores, um spa e centro de bem-estar, bem como 
restaurantes e bares com vistas panorâmicas.

SALGADOS PALACE

Estão apenas a 2 min a pé da Praia dos Salgados através de 
um trilho exclusivo construído sobre as dunas. Este hotel de 

5 estrelas disponibiliza 9 piscinas exteriores e quartos 
modernos com vistas panorâmicas.

SALGADOS DUNAS SUITES

Atração para famílias, que encontram aqui tudo o que 
precisam para passar as melhores férias. No Verão pode 

desfrutar da piscina exterior. Oferece regime Tudo Incluído e 
Serviço de Baby-sitting.

CLUBE HUMBRIA

COSTA DO ALGARVE - ALBUFEIRA
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O Vidamar Algarve, de 5 estrelas, situa-se à beira-mar  no 
Salgados Resort e possui quartos contemporâneos e um 

centro de fitness gratuito. Dispõe de estacionamento 
gratuito, e localiza-se a 15 minutos de carro de Albufeira.

VIDAMAR ALGARVE RESORT

Os modernos quartos têm uma varanda e exibem vistas da 
zona ou do mar. O hotel alberga três restaurantes, bares, e 

providencia serviços de tudo incluído. Tem ainda várias 
piscinas e centro de SPA.

Apenas em regime Tudo Incluído, oferece 10 piscinas 
exteriores, jardins e clube infantil. A cerca de 900m da praia 

e a 500m dos campos de golfe, oferece suites e quartos 
modernos, de requinte superior. 

SALGADOS PALM VILLAGE

A menos de 100m da praia, dispõe de comodidades de SPA, 
como massagens, sauna e banho turco. Oferece 4 piscinas 
exteriores, hidromassagem, ginásio e  transporte gratuito 

para 7 campos de golfe nas imediações.

Local é ideal para passar umas férias de prazer, nas quais 
pode combinar uma estadia agradável com a prática do 

golfe. Dispõe de apartamentos e quartos. Um banho numa 
das piscinas disponíveis atenuará o cansaço.

SALGADOS VILA DAS LAGOAS

Situado perto da praia, é o lugar ideal para passar uns dias 
desfrutando da oferta recreativa da localidade. Dispõe de 

bar na piscina e acesso Wi-fi. Os quartos são requitados, de 
um nível de conforto excecional. 

SÃO RAFAEL ATLÂNTICO

GRANDE REAL 
SANTA EULALIA RESORT

COSTA DO ALGARVE - ALBUFEIRA

SÃO RAFAEL SUITES

WIFI P
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Situado a 200m do Estádio de Albufeira, oferece SPA com 
tratamentos de bem-estar personalizados. Disponibiliza 

transporte gratuito para a parte antiga de Albufeira e para 
as praias. Dispõe de regime Tudo Incluído. 

REAL BELLAVISTA HOTEL & SPA

Encontra-se numa animada zona de compras, bares e 
restaurantes. Oferece apartamentos e quartos. Os clientes 
podem desfrutar de um banho numa das piscinas do hotel. 

Oferece serviço de Meia Pensão. 

LUNA MIRAMAR 
APARTAMENTOS

Equipado com 6 piscinas ao ar livre e um campo de golfe de 
9 buracos, este resort está situado a apenas 500 metros da 
Praia Maria Luísa. A propriedade conta com 2 restaurantes, 

SPA, campos de ténis e parque infantil. 

BALAIA GOLF VILLAGE

Este hotel fica a 11 min a pé da praia, ao lado dos campos de 
golfe dos Salgados. O hotel disponibiliza 3 piscinas 

exteriores, um spa e centro de bem-estar, bem como 
restaurantes e bares com vistas panorâmicas.

SALGADOS PALACE

Estão apenas a 2 min a pé da Praia dos Salgados através de 
um trilho exclusivo construído sobre as dunas. Este hotel de 

5 estrelas disponibiliza 9 piscinas exteriores e quartos 
modernos com vistas panorâmicas.

SALGADOS DUNAS SUITES

Atração para famílias, que encontram aqui tudo o que 
precisam para passar as melhores férias. No Verão pode 

desfrutar da piscina exterior. Oferece regime Tudo Incluído e 
Serviço de Baby-sitting.

CLUBE HUMBRIA

COSTA DO ALGARVE - ALBUFEIRA

27

O Vidamar Algarve, de 5 estrelas, situa-se à beira-mar  no 
Salgados Resort e possui quartos contemporâneos e um 

centro de fitness gratuito. Dispõe de estacionamento 
gratuito, e localiza-se a 15 minutos de carro de Albufeira.

VIDAMAR ALGARVE RESORT

Os modernos quartos têm uma varanda e exibem vistas da 
zona ou do mar. O hotel alberga três restaurantes, bares, e 

providencia serviços de tudo incluído. Tem ainda várias 
piscinas e centro de SPA.

Apenas em regime Tudo Incluído, oferece 10 piscinas 
exteriores, jardins e clube infantil. A cerca de 900m da praia 

e a 500m dos campos de golfe, oferece suites e quartos 
modernos, de requinte superior. 

SALGADOS PALM VILLAGE

A menos de 100m da praia, dispõe de comodidades de SPA, 
como massagens, sauna e banho turco. Oferece 4 piscinas 
exteriores, hidromassagem, ginásio e  transporte gratuito 

para 7 campos de golfe nas imediações.

Local é ideal para passar umas férias de prazer, nas quais 
pode combinar uma estadia agradável com a prática do 

golfe. Dispõe de apartamentos e quartos. Um banho numa 
das piscinas disponíveis atenuará o cansaço.

SALGADOS VILA DAS LAGOAS

Situado perto da praia, é o lugar ideal para passar uns dias 
desfrutando da oferta recreativa da localidade. Dispõe de 

bar na piscina e acesso Wi-fi. Os quartos são requitados, de 
um nível de conforto excecional. 

SÃO RAFAEL ATLÂNTICO

GRANDE REAL 
SANTA EULALIA RESORT

COSTA DO ALGARVE - ALBUFEIRA

SÃO RAFAEL SUITES

WIFI P



Este hotel está apenas a 50 metros da Praia de Quarteira. 
Possui uma piscina exterior, recepção disponível 24 horas, 

serviço de aluguer de carros e acesso Wi-Fi gratuito nas 
áreas públicas.

Em plena marina, oferece apartamentos auto-suficientes. 
Todos os quartos têm varanda com vistas panorâmicas para 

a marina ou sobre a praia, que se encontra a cerca de 500 
metros de distância.

Situado no centro, a poucos minutos a pé da marina e a 10 
minutos de carro de 5 campos de golfe. Os quartos estão 

decorados com muito bom gosto e possuem varandas 
mobiladas com vista para o mar.

Este alojamento fica a 8 minutos a pé da praia, dispõe de 
quartos climatizados com varanda. As suas comodidades 
incluem uma piscina exterior, restaurante, bar, aluguer de 

carros e bicicletas.

Localizado a poucos metros da Praia da Marina e da marina 
de Vilamoura, este hotel de 4 estrelas disponibiliza quartos 

com TV por satélite. Inclui piscina exterior, health club e 
campo de ténis.

Com uma vista panorâmica sobre o campo de golfe de 27 
buracos, este resort hotel em Vilamoura apresenta luxuosos 
quartos com uma varanda ou pátio privado. Também dispõe 

de piscinas interior e exterior.

COSTA DO ALGARVE - QUARTEIRA E VILAMOURA

HOTEL ATISMAR

VILA GALÉ AMPALIUS

PESTANA VILA SOL - GOLF & RESORT HOTEL

LUNA OLYMPUS VILAMOURA

CROWNE PLAZA 
VILAMOURA

HOTEL PRAIA SOL
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Vilamoura Vilamoura
Localizado apenas a 300 metros da Praia da Falésia, este 

resort luxuoso dispõe de piscina natural na praia e de 
restaurante flutuante. Os seus quartos têm varandas com 

vistas deslumbrantes sobre os arredores.

Convenientemente localizado a 2 minutos a pé da praia e a 
500 metros da marina de Vilamoura, o recentemente 

renovado Dom Pedro Vilamoura tem quartos elegantes com 
TV de ecrã plano e mini-bar.

COSTA DO ALGARVE - QUARTEIRA E VILAMOURA

DOM PEDRO VILAMOURA

Numa envolvente tranquila, entre pinhais e jardins, 
apresenta uma generosa piscina e um campo de ténis. Os 

apartamentos são espaçosos e contam com terraços 
privativos e máquinas de lavar loiça.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS PINHAL DA MARINA

Localizado a 2 km da praia. Hotel familiar, serviço de 
babysitting e piscina infantil. Garagem, acesso à internet nas 

áreas de wi-fi. Café da manhã é em estilo bu�et.

THE RESIDENCES AT 
VICTORIA ALGARVE

Localizado no coração de Vilamoura e a 200 metros da praia, 
o Aparthotel Dom Pedro Portobelo disponibiliza 

apartamentos modernos com varandas privadas, um 
restaurante italiano e piscina exterior.

APARTHOTEL DOM PEDRO PORTOBELO
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Este alojamento fica a 3 minutos a pé da praia. Os quartos 
são climatizados e com TV por satélite. Terá a oportunidade 
de relaxar na piscina exterior, rodeada por espreguiçadeiras 

ou na banheira de hidromassagem. 

DOM PEDRO MARINA

Vilamoura Vilamoura

Vilamoura Vilamoura WIFI

THE LAKE RESORT

Vilamoura Vilamoura
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COSTA DO ALGARVE - SOTAVENTO
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Situa-se apenas a 400m da praia e dispõe de quartos e 
apartamentos com uma televisão e uma espaçosa varanda. 
Os hóspedes poderão relaxar no terraço para banhos de sol 

junto à piscina exterior.

Na 1ª linha de praia, é um espaço ideal para desfrutar do mar 
quase sem precisar sair do hotel. Os quartos proporcionam 

um ambiente funcional e agradável. Tem serviço transfer 
para o aeroporto.

YELLOW PRAIA 
MONTE GORDO

Localizado na 1ª linha de praia, oferece apartamentos 
climatizados, totalmente equipados, com varanda.Dispõe de 

2 piscinas exteriores, centro de fitness, health club, 
restaurantes e bar.

APARTHOTEL 
DUNAMAR

Inaugurado em 2011, este hotel de 4 estrelas está situado a 
500 metros da Praia de Monte Gordo. Disponibiliza uma 
piscina exterior sazonal, uma sala de vapor e serviços de 

massagens e Wi-Fi gratuito.

MONTE GORDO HOTEL APARTAMENTOS & SPA

Situado apenas a 300m da praia e do casino, os quartos 
deste hotel abrem-se em varandas exteriores com vistas 

panorâmicas, todos eles climatizados, confortáveis e com Tv 
por satélite.

HOTEL BAÍA DE 
MONTE GORDO

Este hotel à beira-mar oferece 2 piscinas exteriores e 
terraço. As acomodações incluem mini-bar e ar 

condicionado. A maioria dos quartos tem varandas para 
apreciar a brisa do mar.

HOTEL VASCO DA GAMA

HOTEL ALBA

Monte Gordo WIFI Monte Gordo

Monte Gordo Monte Gordo

Monte Gordo Monte Gordo

COSTA DO ALGARVE - SOTAVENTO

31

Apartamentos a 50m da praia, climatizados e com varanda. 
Todos incluem uma sala de estar com sofá e TV. As 

espaçosas cozinhas estão equipadas com máquina de lavar 
loiça e zona de refeições.

ALTURA MAR

Apartamentos climatizados apenas a 250m da praia. As 
comodidades incluem uma piscina exterior com um terraço 
para banhos de sol, um campo de ténis e uma sala de jogos 

com uma mesa de bilhar.

PRAIA DA LOTA RESORT

No coração do Parque Natural da Ria Formosa, este hotel é 
ideal para uma escapada de descanso. Cada quarto tem o 
seu próprio pátio mobilado. Conta com piscinas interior e 

exterior, SPA e parque infantil. 

VILA GALÉ ALBACORA

Disponibiliza piscina exterior e centro de fitness. Apresenta 
um design contemporâneo, quartos climatizados e 

insonorizados, com TV por cabo e varanda, bem como 
acesso Wi-Fi gratuito em todo o hotel.

OZADI TAVIRA HOTEL

Fica apenas a 4 min a pé da praia de Monte Gordo e a 700 
metros do casino, e oferece um SPA de última geração, além 
de 2 piscinas exteriores e centro de fitness. Os quartos são 

temáticos e climatizados.

ALCAZAR HOTEL & SPA

O hotel está localizado na praia de areia branca de Altura. 
Todos os quartos possuem varandas e vistas para o mar. O 

bu�et de pequeno-almoço está incluído e existe 
estacionamento gratuito no local.

EUROTEL ALTURA

Monte Gordo Tavira

Tavira WIFI

Altura P

Manta Rota

Altura
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Sabia que pode adquirir óculos com preços fantásticos, quer para o Sócio, 
bem como para Familiares ou Amigos?

Visite-nos e terá um atendimento personalizado!

PORTO 
Rua de S. Brás, 444  | Tel. 225 071 612

AVEIRO 
Av. Dr. Lourenço Peixinho, 128-2º 
Tel. 234 403 830Segunda a Sexta • 9H00 às 19H30

Sábados • 9H00 às 12H30 Segunda a sexta • 9H00 às 18H30

A sua visão é a nossa 
preocupação

Também vendemos 
ao público em geral

e-mail:optica@sbn.pt

D e d u ç ã o  i m e d i a t a ,  d a 
comparticipação dos SAMS a que o 
Beneficiário tem direito.

Possibil idade de pagamento 
fracionado até 6 prestações para 
os Sócios do SBN.

Armações de vista e sol, das mais 
conceituadas marcas a preços 
sociais.

Nota: promoção sujeita a rutura de stocks.
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