
Situado no topo do Cerro da Piedade, numa das localizações mais privilegiadas de Albufeira, o Hotel Mar à Vista, 
oferece-lhe a mais deslumbrante vista sob a cidade e sob o vasto cordão de praias que existem ao longo da costa.
Se procura uma sensação única de tranquilidade junto ao mar, esta é a melhor opção, não só por estar num local 
afastado da confusão mas também por estar apenas a alguns passos da areia fina, característica das nossas praias.  
No hotel poderá desfrutar do seu saboroso pequeno almoço, saborear uma refrescante bebida no bar ou até mesmo 
passear pelas ruas históricas de Albufeira onde irá encontrar diversos restaurantes e cafés.
A sua localização central faz com que o Mar à Vista seja a escolha perfeita para aqueles que procuram conhecer a 
gastronomia regional e/ou experienciar o dinamismo da cidade. 
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.

A MELHOR VISTA AO MELHOR PREÇO

RESTAURAÇÃO

• MAR À VISTA BAR

• Telefone
• Televisão LCD
• Canais internacionais
• Frigorifico

• Cofre*
• Casa de banho privativa
• Secador de cabelo**
• Chaleira**

O hotel MAR À VISTA possui 42 quartos.

* Serviço custo adicional
**A pedido na Recepção

SERVIÇO

• Piscina exterior para adultos e crianças
• Acesso gratuito à internet via wi-fi na receção
• Receção 24 horas
• Sala de Pequenos-Almoços com serviço de Buffet
• Regime de Peq. Almoço

DESPORTO & AVENTURA

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

LAZER

• Marina de Albufeira
• Praias da Galé & Salgados,

Pescadores

PARQUES TEMÁTICOS

• Aquashow
• Zoomarine
• Slide & Splash

HISTÓRIA & CULTURA

• Castelo de Silves
• Igreja Matriz de Albufeira
• Miradouro do Pau

da Bandeira
• Torre do Relógio

O QUE FAZER & VISITAR?

FACT SHEET


