
NATUREZA COM CONFORTO

O ambiente rústico e a proximidade da natureza são bastante notórios no Oleandro Country Club. Envolvido por 
pinheiros e palmeiras e rodeado de vastos jardins, é o estereótipo de tranquilidade e serenidade. 
Longe da comum confusão citadina, localiza-se numa área pouco movimentada, apenas a 10 minutos da vasta 
corrente de praias existente em Albufeira. Esta unidade conta com piscina exterior e comodidades standart que 
englobam cozinha incorporada, totalmente equipada e ainda uma ampla sala de estar que oferece grande 
conforto para toda a família.  
A sua localização permite o rápido e fácil acesso a locais de interesse tal como o centro histórico de Albufeira, 
apenas a 5 minutos de carro.
O Oleandro é o local perfeito para passar as suas férias longe do stress e de grandes agitações.
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.

O QUE FAZER & VISITAR?

DESPORTO & AVENTURA

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

LAZER

• Marina de Albufeira
• Praia da Galé & Salgados
  Pescadores

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

• Jardins e espaços exteriores
• Piscina exterior para adultos e crianças
• Receção 24 horas

SERVIÇOS

• Televisão LCD
• Ar Condicionado
• Frigrorifico
• Cofre*

• Casa de banho privativa
• Secador de cabelo*
• Ferro de Engomar*
• Chaleira

O Oleandro Country Club possui  20 apartamentos.

*mediante caução


