
NO CORAÇÃO DA CIDADE

O VILA RECIFE HOTEL fica situado à entrada da Zona Antiga, junto ao Centro Histórico de Albufeira e das suas 
principais praias, restaurantes e bares.
É o local ideal para quem se desloca de férias a Albufeira, pois a sua localização permite que se desfrute das princi-
pais atracções da cidade sem que tenha que se deslocar de carro ou transportes públicos. A escassos metros pode-
mos encontrar vários tipos de restaurantes com os mais variados tipos de cozinha, para além do principal centro de 
animação nocturna da cidade e ainda a famosa Praia dos Pescadores.
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 enqua-
dramento natural, como em termos de oferta turística.
Como grande centro internacional, Albufeira prima por uma culinária rica e diversificada.

• VILA RECIFE BAR PQ. ALMOÇO: 08H00 ÀS 10H00

RESTAURAÇÃO

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 Pequeno Almoço. O número de crianças 
dependerá da capacidade do quarto escolhido.

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

*serviço com custo adicional
** mediante caução

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

O hotel VILA RECIFE possui  92 quartos.

SERVIÇO

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

O QUE FAZER & VISITAR?

DESPORTO & AVENTURA

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

LAZER

• Marina de Albufeira
• Praias: Galé & Salgados, 
  Pescadores

HISTÓRIA & CULTURA

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

PARQUES TEMÁTICOS

• Aquashow
• Zoomarine
• Slide & Splash

FACT SHEET


