
Algamar - T1 T2

Palm Village Vilamoura - T2

Apartamentos Falésia Marina - T2

Apartamentos Marina Plaza - T1 T2 T2

Apartamentos Onda Moura - T1 T2

Éden Village - T1 T2

Marína Búzios - T2

Páteos do Golf - T2

Terraços Millennium - T1

Monte Laguna - T2

Victoria Gardens - T2

Algardia Marina Parque - T0 T1 T2

Varandas do Sol - T1 T2

Apartamentos Viamar - T2

Apartamentos Marina Mar - T1 T2

Apartamentos Mercúrio - T1

Apartamentos Avelãs - T1 T2

Apartamentos Los Arcos - T3 

Monte Verde - T1 T2

Residence Golf - T1 T2

Tivoli Vilamoura - T1

Moura Praia - T2 T3

L’Orangerie - T1

SELEÇÃO GARVETUR – VILAMOURA
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Pérola do Atlântico - T1

Jardins Santa Eulália - T1 T2

Quarteira Mar- T1 T2

Encosta da Orada - T1

Apartamentos Oceanides - T1 T3

Apartamentos Marina de Albufeira - T1 T2

Varandas de Carteia - T2

Apartamentos Atântida - T1 T2

Villas Mourim - V1 V2

Apartamentos Paula Bela - T0 T1 T2

Apartamentos da Orada - T0

Apartamentos Maré Viva - T2

Pine Sun Park - T1 T2

Torres Mira Praia - T1 T2

Quinta Pedra dos Bicos - T1

SELEÇÃO GARVETUR – CARVOEIRO, QUARTEIRA E ALBUFEIRA
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HOTEL FÁBRICA DO CHOCOLATE ****

Localidade: Viana Castelo
DESTAQUES: O Hotel Fábrica do Chocolate dispõe de acesso 
Wi-Fi gratuito em todas as áreas e de quartos. A propriedade 
oferece acesso gratuito ao Museu do Chocolate. Também o 
restaurante é inspirado em chocolate.

VILLA C BOUTIQUE HOTEL ****

Localidade: Vila do Conde
DESTAQUES: 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.

POUSADA BARÃO DE FORRESTER ****

Localidade: Alijó
DESTAQUES: Localizado numa simpática aldeia, possui vi-
nhas para visitar, bem como jardim e piscina exterior. Os 
quartos são climatizados e têm terraço. Tem ainda disponí-
vel bar e restaurante com cozinha local e internacional.

ÁGUA HOTELS MONDIM DE BASTO ****

Localidade: Mondim de Basto
DESTAQUES: Hotel contemporâneo à margem do Tâmega, 
que é o sítio perfeito para aquela escapada ao stress. Ofe-
rece vistas panorâmicas de montanha, um moderno SPA, 
piscina exterior e restaurante.

MELIÁ RIA HOTEL & SPA ****

Localidade: Aveiro
DESTAQUES: No coração da cidade, ao lado do Centro de 
Congressos, este hotel oferece restaurante, piscina interior, 
SPA e centro de bem estar. Os quartos são espaçosos, 
modernos e climatizados.

GRANDE HOTEL DE LUSO ****

Localidade: Luso
DESTAQUES: Numa colina do Buçaco, este hotel reconfor-
tante oferece piscina interior aquecida e SPA Malo Clinic, 
piscina exterior olímpica, squash, parque infantil, bar e res-
taurante de cozinha portuguesa. 
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H2HOTEL – CONGRESS & MEDICAL SPA ****

Localidade: Unhais da Serra
DESTAQUES: 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. 

HOTEL LIS BATALHA - MESTRE AFONSO DOMINGUES ****

Localidade: Batalha
DESTAQUES: 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.

TIVOLI SINTRA ****

Localidade: Sintra
DESTAQUES: Encontra-se no coração da cidade património 
da UNESCO, dispõe de acomodações num ambiente 
tranquilo, vistas panorâmicas para a dramática paisagem e 
quartos climatizados.

MONTEBELO AGUIEIRA LAKE RESORT AND SPA *****

Localidade: Mortágua
DESTAQUES: Este resort está situado na pitoresca Barragem 
da Aguieira e apresenta uma arquitetura única que se 
mistura com a paisagem circundante. Disponibiliza SPA e 
vários desportos náuticos. 

HOTEL URGEIRIÇA ****

Localidade: Canas de Senhorim
DESTAQUES: 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.

PALACE HOTEL DO BUSSACO *****

Localidade: Bussaco
DESTAQUES: 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.
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HOTEL CASINO DE CHAVES ****

Localidade: Chaves
DESTAQUES: O hotel apresenta um casino com mesas de 
jogo e 300 slot-machines, um restaurante com vista para as 
montanhas e 3 bares. Encontra-se a 5 minutos de carro do 
centro de Chaves.

CARAMULO CONGRESS HOTEL & SPA *****

Localidade: Caramulo
DESTAQUES: 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.

DOURO PALACE HOTEL RESORT & SPA ****

Localidade: Baião
DESTAQUES: Este hotel em pleno resguardo natural, com 
vistas espetaculares sobre o Rio Douro, apresenta uma 
piscina exterior com comodidades de SPA. Está rodeado por 
hectares de vinhas e florestas protegidas.

EUROSTARS RIO DOURO HOTEL & SPA ****

Localidade: Castelo de Paiva
DESTAQUES: 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.

HOTEL RURAL DOURO SCALA *****

Localidade: Mesão Frio
DESTAQUES: Rodeado por vinhas, apresenta quartos clima-
tizados com varanda e vistas sobre as Serras de Cidadelhe. 
Tem SPA com piscina interior aquecida, salas de tratamento 
privadas e uma banheira de hidromassagem.

VILA GALÉ COLLECTION DOURO ****

Localidade: Lamego
DESTAQUES: 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.
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HOTEL SOL E SERRA ***

Localidade: Castelo de Vide
DESTAQUES: A propriedade dispõe de piscina exterior e de um bar. 
O restaurante no local serve pratos regionais do Alentejo e uma seleção 
de vinhos locais. Está disponível acesso Wi-Fi gratuito na área da receção.

HOTEL DA MUSICA ****

Localidade: Porto
DESTAQUES: 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 receção 24 horas. Possui restaurante e bar.

HOTEL PORTO ANTIGO ****

Localidade: Cinfães
DESTAQUES: 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.

MELIÁ BRAGA HOTEL AND SPA *****

Localidade: Braga
DESTAQUES: 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.

HOTEL FLOR DE SAL ****

Localidade: Viana Castelo
DESTAQUES: 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.

BOTICAS HOTEL ART & SPA ****

Localidade: Boticas
DESTAQUES: 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.



ESCAPADAS PITORESCAS

16 Esta brochura é uma amostra do produto disponível 
Para orçamento personalizado, queira por favor contactar os serviços do SBN

SANTA LUZIA ARTHOTEL ****

Localidade: Guimarães
DESTAQUES: Localizado a 500 metros do centro histórico, alberga um res-
taurante e bar. Este hotel tem piscina exterior sazonal e terraço. Oferece ainda 
piscina interior com jatos, hidromassagem, sauna e banho turco.

HOTEL DOS TEMPLÁRIOS ****

Localidade: Tomar
DESTAQUES: 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.

TIVOLI COIMBRA ****

Localidade: Coimbra
DESTAQUES: 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.

VILA GALÉ COIMBRA ****

Localidade: Coimbra
DESTAQUES: Dispõe de vista para o Rio Mondego e 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.

Ô FONTE SANTA ****

Localidade: Monfortinho
DESTAQUES: Hotel com decoração tradicional, que oferece um restaurante 
gourmet, um SPA, piscina exterior e vastos jardins paisagísticos. Todos os 
quartos têm ar condicionado, TV, mini-bar e acesso Wi-Fi gratuito. 

CURIA PALACE SPA & GOLF RESORT ****

Localidade: Curia
DESTAQUES: 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.
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HOTEL BORGES CHIADO ***

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: 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.

VILA GALÉ ÓPERA ****

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: O moderno hotel situa-se junto ao Rio Tejo e 
da animada área das Docas, repleta de restaurantes e bares. 
Dispõe de uma piscina coberta e um centro de bem-estar, 
além de acesso Wi-Fi gratuito.

PESTANA CR7 HOTEL ****

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Localiza-se num edifício tradicional, totalmen-
te renovado, no centro histórico, a 2 minutos a pé da Praça 
do Comércio. Exibe um estilo Art Déco, com acomodações 
modernas, oferecendo Wi-Fi em todas as áreas do hotel.

EVER LISBOA CITY CENTER HOTEL ***

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Localizado na Av. da Liberdade, o hotel ocupa 
uma mansão do século XIX, a 500 metros da Baixa, do 
Bairro Alto e de Alfama. Os quartos são climatizados, com 
decoração exclusiva, TV por cabo e Wi-Fi gratuito.

TURIM RESTAURADORES HOTEL ***

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: 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.

MY STORY HOTEL OURO ***

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Com uma decoração temática baseada em 
azulejos portugueses, o hotel ocupa um edifício do século 
XVIII, no coração da zona histórica. A sua esplanada exterior 
está numa das tradicionais ruas pedonais de Lisboa.
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TIVOLI ORIENTE ****

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Dispõe de acomodações contemporâneas no 
interior Parque das Nações, com vista para o Tejo. Possui 
piscina interior com banheira de hidromassagem, comodi-
dades de relaxamento e um ginásio bem equipado.

HOTEL ROMA ***

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: 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.

HOTEL AVANI AVENIDA DA LIBERDADE ****

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Disponibiliza quartos confortáveis com um es-
tilo contemporâneo e estacionamento privado. A proprieda-
de encontra-se a 100 metros da Estação de Metro Avenida e 
a 10 minutos a pé do Rossio e da Baixa Pombalina.

PORTUGAL BOUTIQUE HOTEL ****

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Localizado apenas a 200 metros do Rossio, 
oferece estacionamento e receção 24h. O Bairro Alto está a 
uma curta caminhada de 10 min. Além de restaurante, ofe-
rece ainda o Adega Premium Winehouse Bar.

INTERNACIONAL DESIGN HOTEL ****

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Os quartos deste design hotel estão distribuí-
dos por pisos, cada um com o seu próprio tema. Todos os 
quartos apresentam um ambiente muito original e estão de-
coradas num estilo artístico e contemporâneo.

PORTO BAY LIBERDADE HOTEL *****

Localidade: Lisboa
DESTAQUES: Desenhado pelo arquitecto Frederico 
Valsassina, o Porto Bay Liberdade preservou a fachada 
original do início do século XX que cria um ambiente que 
evoca detalhes do passado e do contemporâneo.
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QUINTA DA LAGOA ***

Localidade: Mira
DESTAQUES: Este resort de estilo colonial está situado nas margens de uma 
lagoa pitoresca, junto de um pinhal, na Costa da Prata. Desfruta de uma área 
de praia privada, piscina, campos ténis, barcos de recreio e sala de jogos.

AXIS OFIR BEACH RESORT ****

Localidade: Ofir
DESTAQUES: Fica a 1 minuto a pé da praia. É um resort entre pinhais, o Rio 
Cávado e a praia. Oferece uma pista de bowling, campos de ténis, um parque 
infantil, entre outros. Estão disponíveis campos de golfe nas proximidades.

SUAVE MAR ***

       

Localidade: Esposende
DESTAQUES: Este hotel está virado para o Rio Cávado e está a 200 metros 
do oceano. Dispõe de uma piscina exterior, campos de ténis e um ginásio. 
O estacionamento é gratuito. Está apenas a 3km do Golfe da Quinta da Barca.

HOTEL RALI VIANA ***

Localidade: Viana do Castelo
DESTAQUES: O Hotel Rali dispõe de um restaurante e de um centro de bem-
estar gratuito com sauna, banho turco, banheira de hidromassagem e piscina 
interior. O centro de Viana do Castelo localiza-se a menos de 5 minutos a pé.

MINHO HOTEL ****

Localidade: Vila Nova de Cerveira
DESTAQUES: O elegante hotel desfruta de uma localização única na paisagem 
local do Alto Minho e dispõe de um moderno SPA e centro de bem-estar. A pro-
priedade também inclui piscinas interior e exterior e um centro de negócios.

HOTEL MEIRA ****

Localidade: Caminha
DESTAQUES: Situado num vale protegido do vento, este hotel está apenas 
a 200 metros da Praia das Crianças. O acolhedor restaurante destaca a 
atmosfera tradicional do hotel. Todos os quartos têm TV por satélite e cofre. 
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MIRAMAR SUL ****

Localidade: Nazaré
DESTAQUES: Hotel moderno e confortável, que garante vistas espetacu-
lares do oceano. Oferece quartos com varanda, 3 piscinas com espreguiça-
deiras, restaurante, bar, mini-golfe e acesso Wi-Fi gratuito em todo o hotel. 

HOTEL MERCURE FIGUEIRA DA FOZ ****

Localidade: Figueira da Foz
DESTAQUES: Situado em cima da Praia da Claridade, beneficia de quartos 
com uma decoração náutica e vista para a cidade ou o mar. Alguns quartos 
têm uma varanda privativa para apreciar as vistas panorâmicas.

SWEET RESIDENCE & GARDENS ***

Localidade: Figueira da Foz
DESTAQUES: Situa-se na zona residencial da cidade, a 15 minutos a pé do 
centro, tendo piscina e restaurante. Os apartamentos são modernos, devida-
mente equipados com kitchnette, todos eles com ar condicionado e varanda.

HOTEL ATLÂNTIDA SOL ***

Localidade: Figueira da Foz
DESTAQUES: O Atlântida Sol apresenta acomodações à beira-mar com vistas 
sobre o Atlântico, 2 banheiras de hidromassagem, piscinas interior e exterior, 
quartos cómodos com TV por satélite, rádio, e alguns ainda com varanda.

HOTEL SOLEIL PENICHE ***

Localidade: Peniche
DESTAQUES: O Hotel Soleil Peniche oferece vistas da Praia da Alfarroba, da 
Praia do Baleal e do porto piscatório. Apenas a 500 metros do centro de Peni-
che, disponibiliza piscinas interior e exterior rodeadas por espreguiçadeiras.

CRISTAL PRAIA RESORT AND SPA ****

Localidade: Vieira de Leiria
DESTAQUES: É sem dúvida um alojamento ideal para férias em família, espe-
cialmente com crianças. Não só por se posicionar na 1.a linha da Praia da Vieira, 
como tem acesso direto ao Parque Aquático, para delícia de miúdos e graúdos.
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ALDEIA DOS CAPUCHOS GOLF & SPA ****

Localidade: Costa da Caparica
DESTAQUES: Este apartotel está localizado a 3 km da Praia da Costa da Capa-
rica. Dispõe de um extenso SPA, de 2 restaurantes, piscinas interior e exterior 
e um campo de golfe. Os apartamentos estão equipados com kitchenette.

HOTEL PESTANA CASCAIS OCEAN & CONFERENCE 
APARTHOTEL ****

Localidade: Cascais
DESTAQUES: Todos os quartos do Pestana Cascais têm uma varanda 
espaçosa e uma área de estar exterior com vistas do mar ou do jardim. 
Dispõem de uma kitchenette totalmente equipada.

VILA GALÉ CASCAIS ****

Localidade: Cascais
DESTAQUES: Com a praia apenas a uma curta distância a pé, os hóspedes 
podem optar por nadar no mar ou numa das piscinas do hotel. As crianças 
também têm a oportunidade de brincar no moderno e seguro parque infantil.

ESTORIL EDEN APARTAMENTOS ****

Localidade: Estoril
DESTAQUES: Numa colina em frente à praia, o resort disponibiliza 2 pis-
cinas e sauna. Os espaçosos quartos abrem para varandas e estão equipa-
dos com kitchenette, ar condicionado e acesso Wi-Fi gratuito.

GOLF MAR HOTEL ***

Localidade: Vimeiro
DESTAQUES: Localizado no topo de uma falésia em Maceira, este hotel está 
em frente à Praia de Porto Novo e oferece tudo o que precisa para uma 
estadia top. Tem piscina, terraço, campo de ténis e estacionamento gratuito.

VILA GALÉ ERICEIRA ****

Localidade: Ericeira
DESTAQUES: Fica a 2 minutos a pé da praia. Alguns quartos incluem va-
randa e outros gozam de vista mar. Pode relaxar no SPA que providencia 
sauna, banho turco, hidromassagem e tratamentos, tais como massagens.
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ALBERGARIA JOSEFA D’ÓBIDOS ***

Localidade: Óbidos
DESTAQUES: Situado na encantadora vila medieval, este hotel de 3 estrelas, 
elegante e recentemente renovado, permite aos hóspedes experiências 
imediatas do encanto histórico de Portugal.

PRAIA D`EL REY MARRIOTT GOLF AND BEACH 
RESORT *****

Localidade: Óbidos
DESTAQUES: 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.

BLUE & GREEN TRÓIA DESIGN HOTEL *****

Localidade: Tróia
DESTAQUES: 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.

SESIMBRA HOTEL & SPA ****

Localidade: Sesimbra
DESTAQUES: 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.

HOTEL DO MAR ****

Localidade: Sesimbra
DESTAQUES: Este encantador hotel foi construído na encosta de uma 
colina com vista para a Praia de Sesimbra. Disponibiliza piscinas interior e 
exterior e um restaurante com vistas para o oceano.

TRYP LISBOA CAPARICA MAR ****

Localidade: Costa da Caparica
DESTAQUES: Todos os quartos têm varanda, com vista para a montanha 
ou oceano. Além disso, cada quarto possui ar condicionado, acesso Wi-Fi 
gratuito, TV por satélite e secador de cabelo. A praia fica a 2 minutos a pé.
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POUSADA DA SERRA DA ESTRELA ****

Localidade: Covilhã
DESTAQUES: Disponibiliza piscinas exterior e interior. 
Esta propriedade proporciona vistas panorâmicas sobre a 
paisagem e Wi-Fi gratuito. Os quartos são muito cómodos, 
com TV LCD, mini-bar, ar condicionado e cofre.

TRYP DONA MARIA ****

Localidade: Covilhã
DESTAQUES: 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.

PURALÃ - WOOL VALLEY HOTEL & SPA ****

Localidade: Covilhã
DESTAQUES: Apresenta quartos climatizados e um 
pequeno-almoço em estilo buffet. Dispõe do Natura Club & 
SPA, que oferece vários tratamentos de beleza e massagens 
terapêuticas. A Estação Ferroviária da Covilhã fica a 2 km.

HOTEL VANGUARDA CONGRESS & FAMILY ***

Localidade: Guarda
DESTAQUES: Este hotel no centro da Guarda está localizado 
a 1 000 metros de altitude. Dispõe de um restaurante com 
vista para a Serra da Estrela e de quartos com varanda 
privada.

HOTEL LUSITÂNIA ****

Localidade: Guarda
DESTAQUES: 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.

HOTEL GRÃO VASCO ****

Localidade: Viseu
DESTAQUES: Os hóspedes podem desfrutar do sol no ter-
raço 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.
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VILA GALÉ CLUBE DE CAMPO ****

Localidade: Beja
DESTAQUES: 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 char-
rete, bem como degustações de vinhos.

HOTEL M`AR DE AR MURALHAS ****

Localidade: Évora
DESTAQUES: Encontra-se enquadrado pelas muralhas que 
circundam Évora, em pleno centro histórico. Apresenta uma 
decoração elegante, os quartos encontram-se totalmente equi-
pados, tendo a maioria varanda com vista sobre a muralha.

HOTEL DOM FERNANDO ***

Localidade: Évora
Localidade: O Hotel Dom Fernando, situado a 10 minutos a 
pé do centro histórico, dispõe de um restaurante e de pis-
cina exterior. Apresenta quartos com ar condicionado, com 
vista para a piscina ou cidade.

HOTEL DE MOURA ***

Localidade: Moura
DESTAQUES: 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.

NAU LAGO MONTARGIL & VILLAS HOTEL *****

Localidade: Montargil
DESTAQUES: 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.

POUSADA CASTELO DE ESTREMOZ ****

Localidade: Estremoz
DESTAQUES: 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.
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HOTEL VASCO DA GAMA ***

Localidade: Monte Gordo
DESTAQUES: 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.

APARTHOTEL DUNAMAR ****

Localidade: Monte Gordo
DESTAQUES: Localizado na 1ª linha de praia, oferece apartamentos 
climatizados, totalmente equipados, com varanda. Dispõe de 2 piscinas 
exteriores, centro de fitness, restaurantes e bar.

YELLOW PRAIA MONTE GORDO ****

Localidade: Monte Gordo
DESTAQUES: 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 transfere para o aeroporto.

HOTEL ALBA ****

Localidade: Monte Gordo
DESTAQUES: Situa-se apenas a 400 metros 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 ou junto à piscina exterior.

HOTEL BAÍA DE MONTE GORDO ***

Localidade: Monte Gordo
DESTAQUES: Situado apenas a 300 metros 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. 

MONTE GORDO HOTEL APARTAMENTOS & SPA ****

Localidade: Monte Gordo
DESTAQUES: Inaugurado em 2011, este hotel está situado a 500 metros 
da Praia de Monte Gordo. Disponibiliza uma piscina exterior sazonal, uma 
sala de vapor, serviços de massagens e Wi-Fi gratuito.
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ALTURA MAR ***

Localidade: Altura
DESTAQUES: Apartamentos a 50 metros 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.

EUROTEL ALTURA ****

Localidade: Altura
DESTAQUES: O hotel está localizado na praia de areia branca de Altura. 
Todos os quartos possuem varandas e vistas para o mar. O buffet de 
pequeno-almoço está incluído e existe estacionamento gratuito no local.

PRAIA DA LOTA RESORT ***

Localidade: Manta Rota
DESTAQUES: Apartamentos climatizados apenas a 250 metros 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.

OZADI TAVIRA HOTEL ****

Localidade: Tavira
DESTAQUES: 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.

VILA GALÉ ALBACORA ****

Localidade: Tavira
DESTAQUES: 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.

ALCAZAR HOTEL & SPA ****

Localidade: Monte Gordo
DESTAQUES: Fica apenas a 4 minutos a pé da praia de Monte Gordo e a 
700 metros do casino, e oferece um SPA de última geração, além de 2 pisci-
nas exteriores e centro de fitness. Os quartos são temáticos e climatizados.
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COSTA DO ALGARVE – QUARTEIRA E VILAMOURA

HOTEL ATISMAR ***

Localidade: Quarteira
DESTAQUES: Este hotel está apenas a 50 metros da Praia da 
Quarteira. Possui uma piscina exterior, receção disponível  
24 horas, serviço de aluguer de carros e acesso Wi-Fi gratuito 
nas áreas públicas.

HOTEL PRAIA SOL ***

Localidade: Quarteira
DESTAQUES: 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.

LUNA OLYMPUS VILAMOURA ****

Localidade: Vilamoura
DESTAQUES: 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.

VILA GALÉ AMPALIUS ****

Localidade: Vilamoura
DESTAQUES: 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.

CROWNE PLAZA VILAMOURA *****

Localidade: Vilamoura
DESTAQUES: 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.

PESTANA VILA SOL - GOLF & RESORT HOTEL *****

Localidade: Vilamoura
DESTAQUES: 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.
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COSTA DO ALGARVE – QUARTEIRA E VILAMOURA

APARTHOTEL DOM PEDRO PORTOBELO ****

Localidade: Vilamoura
DESTAQUES: Localizado no coração de Vilamoura e a  
200 metros da praia, o Aparthotel Dom Pedro Portobelo dis-
ponibiliza apartamentos modernos com varandas privadas, 
um restaurante italiano e piscina exterior.

DOM PEDRO VILAMOURA ****

Localidade: Vilamoura
DESTAQUES: 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.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS PINHAL DA MARINA ****

Localidade: Vilamoura
DESTAQUES: 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.

HOTEL APARTAMENTO DO GOLFE ***

Localidade: Vilamoura
DESTAQUES: O empreendimento está a 5 minutos de 
carro da Praia da Falésia. Dispõe de uma piscina exterior e 
centro de bem-estar. Oferece apartamentos climatizados, 
equipados com kitchenette e varanda.

THE LAKE RESORT *****

Localidade: Vilamoura
DESTAQUES: 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.

DOM PEDRO MARINA ****

Localidade: Vilamoura
DESTAQUES: 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.



29Esta brochura é uma amostra do produto disponível 
Para orçamento personalizado, queira por favor contactar os serviços do SBN

COSTA DO ALGARVE – ALBUFEIRA

MONICA ISABEL BEACH CLUB ***

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: Na 1.a linha da linda praia de Areias de S. João, este empreen-
dimento oferece apartamentos climatizados, com varanda, totalmente 
equipados, com acesso a piscinas interior e exterior, bar e restaurante.

AURAMAR BEACH RESORT ***

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: Situado apenas a alguns metros da Praia dos Aveiros, este 
hotel oferece quartos climatizados, com varanda, TV e mini-bar. Tem ainda 
acesso à piscina, bar, restaurante e clube infantil.

BALAIA MAR - APARTAMENTOS DA BALAIA ***

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: Apartamentos auto-suficientes, equipados com máquina 
de lavar louça, forno e microondas. Este empreendimento oferece ainda  
Wi-Fi grátis, piscina exterior e estacionamento privado e gratuito.

MUTHU CLUBE PRAIA DA OURA ****

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: Dispõe de 2 piscinas exteriores renovadas e de jardins tropi-
cais. A propriedade oferece acesso direto à Praia da Oura, que está situada 
a menos de 200 metros. Todos os apartamentos têm varanda.

GRAND MUTHU OURA VIEW BEACH CLUB *****

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: O empreendimento está localizado diretamente na Praia da 
Oura. Apresenta apartamentos auto-suficientes espaçosos e uma ampla 
piscina exterior com vista para o Oceano Atlântico, situada no jardim.

TURIAL PARK APARTAMENTOS TURÍSTICOS ***

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: 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.
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COSTA DO ALGARVE – ALBUFEIRA

VILA GALÉ ATLÂNTICO ****

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: Apartamentos rodeados por palmeiras, a 300 metros da 
praia. O hotel possui um health club e 3 piscinas. Os quartos incluem ar con-
dicionado, TV, kitchenette e varanda com vistas sobre os jardins do resort.

ALGARVE GARDENS ***

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: Apartamentos e Villas integrados no Alfamar Beach Resort, a 
escassos 200 metros da bela Praia da Falésia, rodeado de jardins e áreas de 
lazer. Poderá usufruir dos serviços de restaurante, bar e das piscinas do resort.

FALÉSIA MAR BEACH RESORT ***

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: 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. 

ALFAMAR BEACH & SPORT RESORT ****

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: Este hotel está situado convenientemente junto à Praia da 
Falésia. Dispõe de comodidades de SPA, de uma piscina exterior e de quar-
tos climatizados, com varandas. Oferece ainda restaurante e bar.

ADRIANA BEACH CLUB ****

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: Apenas em regime tudo incluído, este hotel está rodeado por 
jardins e fica a 300 metros da praia. Disponibiliza 2 piscinas exteriores para 
adultos com espreguiçadeiras e 2 para crianças, atividades desportivas e SPA.

CLUBE MARIA LUISA ***

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: 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.
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COSTA DO ALGARVE – ALBUFEIRA

SALGADOS PALACE *****

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: Este hotel fica a 11 minutos 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 DUNAS SUITES *****

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: Estão apenas a 2 minutos a pé da Praia dos Salgados através 
de um trilho exclusivo construído sobre as dunas. Este hotel de 5 estrelas dis-
ponibiliza 9 piscinas exteriores e quartos modernos com vistas panorâmicas.

REAL BELLAVISTA HOTEL & SPA ****

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: Situado a 200 metros 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. 

LUNA MIRAMAR APARTAMENTOS ****

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: Encontra-se numa animada zona de compras, bares e res-
taurantes. Oferece apartamentos e quartos. Os hóspedes podem desfrutar 
de um banho numa das piscinas do hotel. Oferece serviço de Meia Pensão. 

BALAIA GOLF VILLAGE ****

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: 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. 

CLUBE HUMBRIA ****

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: Atração para famílias, que encontram aqui tudo o que pre-
cisam para passar as melhores férias. No Verão pode desfrutar da piscina 
exterior. Oferece Tudo Incluído e Serviço de Baby-sitting.
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COSTA DO ALGARVE – ALBUFEIRA

SALGADOS VILA DAS LAGOAS****

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: Local ideal para passar férias de prazer, nas quais pode com-
binar uma estadia agradável com a prática do golfe. Dispõe de apartamen-
tos e quartos. Um banho numa das piscinas disponíveis atenuará o cansaço.

SALGADOS PALM VILLAGE ****

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: Apenas em regime Tudo Incluído, oferece 10 piscinas exterio-
res, jardins e clube infantil. A cerca de 900 metros da praia e a 500 metros dos 
campos de golfe, oferece suites e quartos modernos, de requinte superior.

GRANDE REAL SANTA EULALIA RESORT *****

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: A menos de 100 metros da praia, dispõe de comodidades de SPA, 
como massagens, sauna e banho turco. Oferece 4 piscinas exteriores, hidromas-
sagem, ginásio e transporte gratuito para 7 campos de golfe nas imediações.

SÃO RAFAEL SUITES *****

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: 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.

SÃO RAFAEL ATLÂNTICO ****

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: Situado perto da praia, é o lugar ideal para passar uns dias 
desfrutando da oferta recreativa da zona. Dispõe de bar na piscina e aces-
so Wi-Fi. Os quartos são requintados, de um nível de conforto excecional. 

VIDAMAR ALGARVE RESORT *****

Localidade: Albufeira
DESTAQUES: O Vidamar Algarve, 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.
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COSTA DO ALGARVE – ARMAÇÃO DE PÊRA E CARVOEIRO

BE SMART TERRACE ALGARVE ***

Localidade: Porches
DESTAQUES: 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 buffet.

VILA GALÉ NÁUTICO ****

Localidade: Armação de Pêra
DESTAQUES: A 300 metros 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.

PESTANA VIKING BEACH & SPA RESORT ****

Localidade: Armação de Pêra
DESTAQUES: 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. 
Dispõe de bar na piscina e estacionamento gratuito.

BE LIVE PALMEIRAS VILLAGE ****

Localidade: Porches
DESTAQUES: Apenas 300 metros da praia, este hotel reno-
vado oferece piscinas ao ar livre para adultos e crianças, bem 
como clube infantil e ginásio. Os quartos possuem ar-condicio-
nado, TV por satélite e alguns quartos ainda vista lateral de mar.

CARVOEIRO HOTEL ****

Localidade: Carvoeiro
DESTAQUES: 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 minutos a pé, e a 4,4km das Grutas de Benagil.

TIVOLI CARVOEIRO ****

Localidade: Carvoeiro
DESTAQUES: Localiza-se no topo de uma falésia, debruçado 
sobre a Praia Vale Covo, albergando uma piscina exterior, 
um bar/esplanada e vista para o Oceano Atlântico. Todos os 
quartos têm ar condicionado e TV.
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COSTA DO ALGARVE – PORTIMÃO

OCEANO ATLÂNTICO APARTAMENTOS ****

Localidade: Portimão
DESTAQUES: Apartamentos modernos com mobiliário de 
design e varandas com vistas panorâmicas, apenas a 5min 
de carro da praia, todos equipados com kitchenette, LCD e 
máquina de lavar roupa.

CLUB AMARILIS ***

Localidade: Portimão
DESTAQUES: Apartamentos turisticos com ar condicionado, 
um frigorífico e um micro-ondas. As unidades contam com 
uma varanda e TV por cabo. As comodidades incluem ainda 
um cofre-forte e uma cafeteira/bule.

JARDIM DO VAU ****

Localidade: Portimão
DESTAQUES: Fica em frente à praia com acesso directo. 
Disponibiliza apartamentos com cozinhas totalmente equi-
padas. Oferece piscinas interior e exterior e serviço de trans-
porte gratuito para Portimão, de segunda a sábado.

FLOR DA ROCHA ***

Localidade: Portimão
DESTAQUES: Situado a 600 metros da praia, oferece aparta-
mentos espaçosos, equipados com cozinhas e varandas. Os 
hóspedes podem desfrutar da piscina exterior ou campos de 
ténis, bem como relaxar no bar da piscina. 

TURIM ESTRELA DO VAU ****

Localidade: Portimão
DESTAQUES: Localizado a 650 metros da Praia do Vau, apre-
senta 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.

ALGARVE CASINO HOTEL *****

Localidade: Portimão
DESTAQUES: Está apenas a 1 minuto de caminhada da praia, 
na 1.a linha de mar. Oferece Wi-Fi gratuito, 2 piscinas exterio-
res, jardins exuberantes, banheira de hidromassagem, servi-
ços de massagens, um parque infantil e um salão de jogos.
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COSTA DO ALGARVE – ALVOR

LUNA ALVOR BAY ***

Localidade: Alvor
DESTAQUES: Este empreendimento não admite crianças e situa-se apenas a 
100 metros da praia. Dispõe de estúdios climatizados, com kitchenette e va-
randa mobilada. Possui uma piscina exterior com terraço para banhos de sol.

PESTANA DELFIM BEACH AND GOLF HOTEL ****

Localidade: Alvor
DESTAQUES: 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.

LUNA ALVOR VILLAGE ****

Localidade: Alvor
DESTAQUES: O design moderno e o ambiente tranquilo fazem deste apar-
thotel um retiro acolhedor. Está localizado apenas a alguns minutos do 
centro de Alvor. Tem 2 piscinas, uma para adultos e outra para crianças. 

CLUBE BRISAMAR ***

Localidade: Alvor
DESTAQUES: 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.

PRAINHA CLUBE ****

Localidade: Alvor
DESTAQUES: Localizado em cerca de 8 hectares de jardim, o complexo 
oferece piscinas e SPA. Os quartos têm varanda, ar condicionado, kitche-
nette, utensílios para cozinhar, um frigorífico e um micro-ondas.

HOTEL APARTAMENTO ALVOR BAÍA ****

Localidade: Alvor
DESTAQUES: Rodeado por jardins, este hotel moderno tem uma grande pisci-
na exterior e estúdios com varandas. Está a 5 minutos de carro das praias de Al-
vor e a 700 metros do centro histórico. Oferece transporte gratuito para a praia.
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COSTA DO ALGARVE – ALVOR

ALDEAMENTO TURÍSTICO DA PRAINHA ***

Localidade: Alvor
DESTAQUES: 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.

APARTAMENTOS DUNAS DO ALVOR ***

Localidade: Alvor
DESTAQUES: 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 minutos a pé da praia e do centro de Alvor.

PESTANA ALVOR PARK ****

Localidade: Alvor
DESTAQUES: Aparthotel muito perto da Praia do Alvor. Tem piscinas, inte-
rior e exterior, banho turco, massagens e estacionamento grátis. Os aparta-
mentos têm varanda, TV, kitchenette totalmente equipada e área de estar. 

PESTANA D. JOÃO II VILLAS & BEACH RESORT ****

Localidade: Alvor
DESTAQUES: A poucos passos da Praia de Alvor, o hotel tem 3 piscinas e 
jardins. Todos os quartos têm varanda. Além de um restaurante de buffets, 
serve refeições no Restaurante Atlântico e snacks e bebidas nos 4 bares.

PESTANA ALVOR SOUTH BEACH ****

Localidade: Alvor
DESTAQUES: A poucos passos da Praia de Alvor, o hotel oferece piscina ex-
terior, restaurante, bar e centro de fitness. Os quartos são modernos, climati-
zados e têm TV. O acesso Wi-Fi é fornecido gratuitamente em todas as áreas.

YELLOW ALVOR GARDEN ****

Localidade: Alvor
DESTAQUES: Localizado nos arredores da vila de Alvor, o hotel oferece quar-
tos modernos com varanda. Tem piscinas interior e exterior, piscina infantil, 
jardim e ginásio. Os modernos quartos climatizados incluem TV e mini-bar. 
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COSTA DO ALGARVE – LAGOS

QUINTA DO MAR DA LUZ ***

Localidade: Lagos
DESTAQUES: Com uma localização esplêndida no topo de uma falésia, 
apenas a 1 km da praia, todos os quartos climatizados possuem uma TV 
por satélite, comodidades para preparar chá e café, e varanda.

VILA GALÉ LAGOS ****

Localidade: Lagos
DESTAQUES: Neste hotel, encontrarão um retiro rejuvenescedor ideal. 
Destacam-se as vistas para o jardim e a piscina. Os quartos climatizados são 
perfeitos para relaxar. Oferece espaços e atenções para o público infantil. 

VITASOL PARK ****

Localidade: Lagos
DESTAQUES: Apartamentos com grandes varandas e vistas panorâmicas, 
apenas a 800 metros da marina de Lagos. Todos os apartamentos têm 
amplas áreas de estar e jantar, cozinha equipada e máquina de lavar roupa.

DOM PEDRO MEIA PRAIA BEACH CLUB ***

Localidade: Lagos
DESTAQUES: A praia, com toda a sua oferta lúdica, está a poucos minutos 
do hotel. Os seus quartos são cómodos e funcionais. Dispõem de bar no 
terraço, estacionamento gratuito, sala de jogos e bilhar.

ESTRELA DA LUZ ****

Localidade: Lagos
DESTAQUES: Esta estância fica a 7 minutos a pé da praia. Com 2 piscinas ex-
teriores, disponibiliza apartamentos luxuosos e auto-suficientes com varandas 
privadas. Fica apenas a 500 metros das lojas e das marisqueiras da Praia da Luz.

BAÍA DA LUZ HOTEL ****

Localidade: Lagos
DESTAQUES: A menos de 200 metros da Praia da Luz. Oferece 2 piscinas, cam-
pos de ténis e parque infantil. Os apartamentos têm varanda, comodidadades 
modernas, como TV, cozinha totalmente equipada e máquina de lavar roupa.
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TALASO ATLANTICO ****

Localidade: Baiona
DESTAQUES: Este moderno hotel possui um centro de 
talassoterapia com piscina, com uma grande variedade de 
tratamentos de água salgada e uma piscina de água salgada 
aquecida. Wi-fi gratuito em todo o hotel.

APARTHOTEL VILLA CABICASTRO ***

Localidade: Portonovo
DESTAQUES: O Aparthotel Villa Cabicastro está localizado 
perto de Portonovo, a 150 metros da Praia de Canelas. 
O complexo apresenta uma piscina exterior, sauna e acesso 
Wi-Fi gratuitos.

HOTEL LUZ DE LUNA ***

Localidade: Portonovo
DESTAQUES: Este alojamento fica a 1 minuto a pé da praia. 
Localizado em frente à fabulosa costa rústica da Galiza, este 
hotel dispõe de um campo de ténis ao ar livre e 2 piscinas. 
Jante no restaurante do hotel e relaxe no jardim.

AUGUSTA SPA RESORT ****

Localidade: Sanxenxo
DESTAQUES: Localizado a 600 metros da Praia Silgar, este 
resort dispõe de quartos elegantes com acesso Wi-Fi gratuito 
e de vistas para o Rio Pontevedra. Possui um extenso SPA 
com 3 piscinas aquecidas e uma piscina exterior.

TALASO HOTEL LOUXO LA TOJA ****

Localidade: La Toja
DESTAQUES: Pode desfrutar de banho turco, sauna, camas de 
água e de piscinas aquecidas no SPA, por um custo adicional. 
É fornecida uma variedade de tratamentos de beleza e bem-
estar. Existe também um ginásio e campos de ténis.

HOTEL THALASO CANTABRICO LAS SIRENAS ****

Localidade: Viveiro
DESTAQUES: Este alojamento fica a 2 minutos a pé da praia. 
Com um amplo terraço com vistas deslumbrantes sobre a 
baía tranquila, oferece acomodações elegantes ao lado da 
praia. Disponibiliza piscinas interior e exterior e SPA.
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URH HOTEL SPA ZEN BALAGARES ****

Localidade: Overo
DESTAQUES: O impressionante SPA do hotel apresenta um 
circuito termal de 90 minutos com uma piscina ativa, um 
pedilúvio e duches de contraste. Também providencia um 
centro de fitness, saunas e uma fonte de gelo. 

HOTEL PRINCIPE DE ASTURIAS ****

Localidade: Gijón
DESTAQUES: Este hotel moderno com vista para a Baía de 
San Lorenzo fica do outro lado da estrada da praia com o 
mesmo nome. Dispõe de quartos espaçosos com acesso  
Wi-Fi gratuito. A marina encontra-se a 1,5 km de distância.

APARTAMENTOS LA CASONA DE TERIENZU **

Localidade: Villaviciosa
DESTAQUES: Encontra-se a 16 minutos a pé da praia, mas 
dentro da Reserva Natural da Ría de Villaviciosa, na localidade 
de Selorio. Todos os apartamentos são climatizados e têm 
varandas mobiladas com vistas para os jardins. 

GRAN HOTEL SUANCES ****

Localidade: Suances
DESTAQUES: Situado numa colina, a 400 metros da Praia La 
Concha, o hotel oferece vistas soberbas do mar. Disponibiliza 
uma impressionante fachada branca, uma piscina exterior 
sazonal e um serviço de quartos 24 horas.

HOTEL ESTRELLA DEL NORTE ****

Localidade: Isla
DESTAQUES: Situado no centro de Isla, este hotel está a 200 
metros da praia. Existe uma piscina exterior e uma banheira 
de hidromassagem, bem como sauna e solário. Todos os 
quartos têm aquecimento e ar condicionado. 

HOTEL ERCILLA ****

Localidade: Bilbao
DESTAQUES: O Hotel Ercilla é um hotel moderno localizado 
no centro da cidade. Dispõe de um centro de fitness e de 
acomodações elegantes com uma TV por satélite de ecrã 
plano, e acesso Wi-Fi gratuito.
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Na região da Andaluzia, é uma orla costeira de beleza natural. As praias são excelentes, extensas e pouco frequentadas.

Onde encontra as melhores praias  com areias brancas, águas cristalinas, condições familiares, bares de praia e mergulhos seguros. 

Na província de Granada, dezenas de praias e pequenas enseadas de aguas cristalinas, 320 dias de sol por ano e uma temperatura média anual de 20 graus.

Abre-se ao Mar Mediterrâneo, com sua paisagem peculiar, deserta em algumas zonas, agrícola e montanhosa noutras e ainda com as suas praias rochosas.

 

Situa-se na província de Múrcia. São 250km de costa com excelentes praias tanto no Mediterrâneo como no Mar Menor.

Costa de Alicante, destino de férias extremamente popular devido ao seu fantástico clima e praias. 

Oferece extensas praias de areia �na, em reservas naturais, alternadas com as praias urbanas, ambas protegidas pelo Golfo de Valência.

É uma das mais belas e intactas regiões costeiras de Espanha, não só pelas suas praias, mas também pelas cidades, vilas e interior.

Referência direta às suas praias de areais �nas e douradas, às águas cristalinas e às paisagens lindíssimas, de cortar a respiração.

Costa barcelonesa que coincide com o litoral da comarca do Maresme, entre Montgat e a foz do rio Tordera, em Blanes.

Abarca as cidades e vilas costeiras da província de Girona. 300 km de linha costeira com colinas com pinheiros de um lado e montanhas do outro.
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