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EPIC SANA ALGARVE

Localização privilegiada com vista para Praia da Falésia (Albufeira), o hotel Epic 
Sana Algarve dispõe de 162 quartos, 24 Suites e 43 apartamentos espaçosos com 
um design moderno, complementado pela amplo Sayanna  SPA & Centro de 
Fitness, cinco piscinas exteriores (duas para crianças ) e uma piscina interior, 
clube para crianças, três restaurantes, dois bares e snack-bares junto às piscinas. 
Com mais de 1800m2 de salas para reuniões no Centro de Conferências do hotel, 
já é considerado um dos principais centros de reuniões e organização de eventos 
no Algarve.

GRANDE REAL SANTA EULÁLIA

Situado a apenas 4 km de Albufeira. Fica a menos de 100 m da praia e dispõe de 
instalações de spa, incluindo massagens, sauna e banho turco. Grande Real 
Santa Eulália apresenta 4 piscinas exteriores, bem como uma banheira de 
hidromassagem, ginásio e sauna. Há um serviço de transporte gratuito, 
disponível mediante pedido, para 7 campos de golfe. Todos os quartos são 
clima�zados e incluem televisão por satélite e uma varanda. Tem 3 bares na 
piscina e o restaurante Pérgula serve cozinha mediterrânica. O hotel oferece 
estacionamento privado gratuito.

PORTO BAY FALÉSIA

Acesso privado à Praia da Falésia (Albufeira) e dois restaurantes panorâmicos. 
Piscina em es�lo lagoa com vistas para o Oceano Atlân�co, um centro de bem-
estar e um “pu�ng green”. A poucos minutos a pé dos restaurantes e bares em 
Olhos de Água. A oferta de refeições no hotel inclui buffets temá�cos e à la carte 
de cozinha italiana. A luxuosa área de bem-estar inclui uma sauna finlandesa, 
banho de vapor e sala de fitness. Os hóspedes podem escolher vários 
tratamentos de beleza, incluindo reflexologia e aromaterapia.

TIVOLI MARINA 

Vistas para a Marina de Vilamoura de um lado e o Oceano Atlân�co do outro, 
este hotel oferece uma grande piscina exterior. Localizado no meio de 30.000 m² 
de jardins privados, possui um amplo spa. Com varanda mobilada, os quartos 
espaçosos incluem janelas do chão ao tecto. Tivoli Marina Spa oferece vários 
tratamentos de corpo e de saúde, saunas seca e húmida e banheira de 
hidromassagem. Os hóspedes podem relaxar nas espreguiçadeiras dossel com 
cor�nas de privacidade na praia. O terraço junto à piscina com espreguiçadeiras 
pode ser usado para aquecer ao sol ou ler um livro. 
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TIVOLI VICTORIA & AS RESIDÊNCIAS

Com vistas panorâmicas do Victoria Golf Course em Vilamoura, este hotel de 5 
estrelas dispõe de quartos luxuosos com uma varanda privada e mobilada. As 
instalações incluem duas piscinas exteriores, um balcão de golfe e um spa. Os 
quartos apresentam um interior moderno, decorado com cores quentes. Os 
apartamentos, localizado em frente ao hotel oferecem uma sala de estar, 1 ou 2 
casas de banho e kitchene�e totalmente equipada. Os hóspedes têm acesso 
total às instalações do Tivoli Victoria. O Elements Spa by Banyan Tree oferece 
ampla variedade de tratamentos de saúde e beleza. 

CROWNE PLAZA 

Crowne Plaza está situado no centro de Vilamoura, apenas a alguns minutos a pé 
da Marina e a 10 minutos de carro de 5 campos de golfe. Os quartos bem 
decorados têm varandas mobiladas com vista para o mar. Com tons suaves de 
marfim e texturas naturais, todos os quartos têm casa de banhos elegantes com 
chuveiros de parede de vidro. Piscina exterior aquecida do hotel está virada para 
o mar e dispõe de um terraço com espreguiçadeiras e sombras. 

MARINA CLUB LAGOS RESORT

Localizado na bonita marina de Lagos, a apenas uma curta caminhada do centro 
histórico de Lagos e disponibiliza aos seus hóspedes acomodações luxuosas, com 
apartamentos e estúdios modernos com varanda privada. Cada unidade está 
decorada em tons suaves e apresenta mobiliário moderno. Os hóspedes podem 
passar o dia a apanhar banhos de sol numa espreguiçadeira à beira da piscina. A 
u�lização de várias instalações de spa é possível por um custo adicional. 

VILA GALÉ LAGOS

O Hotel Vila Galé, de 4 estrelas, é um resort de luxo localizado em frente ao mar, 
ao longo da arenosa Meia Praia e a 5 minutos de carro da Marina de Lagos. 
Relaxe no Spa Satsanga, que inclui um ginásio, sauna, banho de vapor e 
massagem. Existe uma piscina interior, bem como uma enorme piscina ao ar 
livre inserida num jardim de 1200 m². Cozinha gourmet é servida nos 
restaurantes, e um clube infan�l e 3 campos de ténis completam o quadro. 


