
Horário das Refeições* 

Pq. Almoço | TURNO I - 07H30 • 09H00 | TURNO II - 09H30 • 10H30 

Almoço Sunset | TURNO I - 12H00 • 13H00 | TURNO II - 13H30 • 15H00 

Jantar Sunset | TURNO I - 18H30 • 20H00 | TURNO II - 20H30 • 22H00

 

Self Service • Bar da Piscina  | 11H00 • 18H00

 

Dancing Bar | 18H00 • 00H00

 Lobby Bar  | 10H00 • 22H00 

Informamos que estes horários podem sofrer alterações

Horário Minimercado 

09H30 • 22H00 Consumo NÃO INCLUÍDO no regime all inclusive

Restaurante Aura  

Buffet tradicional composto por comida nacional e internacional.
Disponível para pequeno-almoço, almoço e jantar. 

Kids Club & Animação (de Abril a Outubro)

Dispomos de uma equipa própria de  animação de modo a que a sua 
estadia possa ser o mais agradável possível. Pode consultar os 
horários e os programas afixados junto da recepção e do 
restaurante. Dispomos de programas de animação para adultos e 
crianças.

O Hotel dispõe de duas piscinas ao ar livre e uma piscina interior. O 
uso das mesmas é exclusivo para clientes do Hotel. As piscinas 
exteriores funcionam entre as 09:00 e as 20:00 e a piscina interior 
das 09:00 às 18:00.

Piscinas

O Hotel dispõe de serviço de transporte totalmente gratuito até ao 
centro da cidade nos horários estabelecidos.

Transporte de Cortesia

INVERNO 3 VIAGENS •  VERÃO 6 VIAGENS

Estacionamento  

Parque gratuito mediante disponibilidade.

Comodidades do Hotel

Acesso à
Praia

Quartos com 
telefone

Quartos com
ar condicionado

Acessível 
de Noite

Quartos com
varanda privativa

Quartos com 
banheira

Recepção 24H

Quartos com 
TV

Produtos de
Higiene

Kids Club 3 Piscinas Wi-Fi

Facilidades do Hotel

Animação

Livre acesso aos campos de Ténis, Ténis de Mesa, Mini-Golf e 
Piscinas (Pax, mediante caução). 

Atividades

Regime Tudo Incluído

Durante a estadia os nossos clientes têm livre acesso a todos os 
serviços estabelecidos, e são identificados através de uma pulseira 
facultada no check-in.

· Pequeno-almoço  
· Lanche da manhã 
· Almoço
· Lanche da tarde

· Jantar 
· Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 

· Animação para adultos e crianças

Seleção do Hotel

Servidos snacks quentes e frios

Água com e sem gás, café, chá, refrigerantes, cerveja nacional de pressão
vinho branco e tinto, sangria, seleção de bebidas espirituosas

Café, chá e refrigerantes

Seleção de Bebidas do Hotel

O nosso cliente pode consumir bebidas alcoólicas e não alcoólicas, 
selecionadas pelo Hotel das 11h00 às 23h00:

· Cerveja nacional de pressão 
· Refrigerantes de pressão
· Água sem gás / com gás
· Vinho branco & tinto

· Café & Chá
· Cocktails • Seleção do Hotel

· Bebidas Alcoólicas 

Seleção do Hotel

Vodka, gin, rum, whiskey, 
digestivos e licores • Seleção do Hotel

Com a elevada ocupação: o restaurante funcionará com turnos, 
sendo gerido aleatoriamente pela recepção no momento do check-in.

Secador
de cabelo

Sofá CamaBerço

Mediante Solicitação

Chaleira

Serviço de 
lavandaria

Aluguer de 
Viaturas

Cofre

Serviços mediante pagamento extra

Serviço de 
massagens

Experiências


