
MAIS DO QUE FÉRIAS...UMA EXPERIÊNCIA

Deixe-se envolver pela natureza e tenha umas férias em completa harmonia com os elementos naturais que 
circundam o Auramar.
Localizado sobre a praia dos Aveiros, oferece-lhe uma estadia idílica, com uma vista encantadora sobre o mar, as 
cores, as arribas e os finos areais.
Aproveite para relaxar e tirar partido de tudo o que Albufeira tem para lhe oferecer, já que o hotel se encontra a 
poucos minutos do centro da cidade e de todos os pontos de atração turística que não vai querer perder.
Atualmente, Albufeira e o seu concelho assumem-se como um dos principais centros turísticos do país, 
oferecendo cerca de 30km de costa e maos de duas dezenas de praias muito diversificadas entre si, tanto no que 
toca ao enquadramento natural, como em termos de oferta turística.
Como grande centro internacional, Albufeira prima por uma culinária rica e diversificada. 

• Telefone
• Wi-fi gratuito
• Ar condicionado
• Televisão LCD
• Canais internacionais 
• Frigorifico
• Cofre* 

• Casa de banho privativa
• Secador de cabelo
• Produtos de higiene pessoal gratuitos
• Fechadura eletrónica de segurança
• Serviço de quarto 24 horas
• Chaleira**

O hotel Auramar possui 287 quartos. Destes, destacamos 24 quartos superiores.

O QUE FAZER & VISITAR?

DESPORTO & AVENTURA

• Autódromo Internacional
• Safari Tours
• Parque Aventura
• Passeios de Barco
• Golf

LAZER

• Marina de Albufeira
• Praias: Alemães, 
  Pescadores
  e Praia dos Aveiros

PARQUES TEMÁTICOS

• Aquashow
• Zoomarine
• Slide & Splash

HISTÓRIA & CULTURA

• Castelo de Paderne
• Igreja Matriz de Albufeira
• Miradouro do Pau 
  da Bandeira
• Torre do Relógio

FACT SHEET 2022

*serviço com custo adicional
**é obrigatório o uso de touca na piscina interior

• Jardins e espaços exteriores
• Piscina exterior para adultos e crianças
• Acesso gratuito à internet via wi-fi
• Parque de estacionamento privado
• Parque infantil (Kids Club)
• Clube Nep

• Sala de jogos
• Serviço de lavandaria*
• Receção 24 horas
• Restaurante com  serviço de Buffet
• Bar Piscina
• Regime All-Inclusive

SERVIÇOS

Estes horários poderão sofrer alteração sem aviso prévio

• BAR ATLÂNTICO - PISCINA 11H00 ÀS 18H00• DANCING BAR 18H00 ÀS 00H00

• RESTAURANTE AURA PQ. ALMOÇO: 08H00 ÀS 10H00 ALMOÇO: 12H30 ÀS 14H30 JANTAR: 18H00 ÀS 21H30

RESTAURAÇÃO

• LOBBY BAR 10H00 ÀS 18H00

CRIANÇAS

No grupo Barata Hotels, as crianças até 6 anos são grátis, até aos 12 anos 50% desconto.
A oferta das refeições apenas inclui regime de All Inclusive (tudo incluido). 
O número de crianças dependerá da capacidade do quarto escolhido.


