ALBUFEIRA SOL HOTEL APARTAMENTO & SPA ****
Cadeia de hotéis: Conforhoteis
Tema Hotel: All Inclusive & Beach Hotel
Rua da Corcovada, Areias de São João
8200-664 Albufeira
Coordenadas GPS: 37.093595, -8,222262
Telefone: +351 289 587 496
Fax: +351 289 587 499
Email: albufeirasol@conforhoteis.pt
Website: www.conforhoteis.pt
O ALBUFEIRA SOL HOTEL APARTAMENTO & SPA após renovação e redecoração afirmase como uma moderna unidade hoteleira de 4 ****, que proporciona aos seus clientes
todo o conforto e um serviço de extrema qualidade em regime de TUDO INCLUÍDO. A
unidade hoteleira dispõe de 188 unidades de alojamento com diferentes categorias
(Suites, Júnior Suite & Suites executivas). Todas as unidades possuem casa de banho
completa equipada com secador de cabelo e amenities, ar condicionado, telefone, TV
LCD por satélite com 30 canais, internet sem fios gratuita, cofre, facilidades para chá,
frigorifico, micro-ondas e varanda.
O Albufeira Sol tem à disposição dos seus hóspedes um restaurante (Dine Divine), um
bar (Rossini Bar), um Bar de piscina com uma belíssima esplanada junto a piscina onde
pode usufruir do serviço TUDO INCLUÍDO.
Adicionalmente tem à disposição um restaurante Grill com serviço à Carta, onde os
clientes podem relaxar num ambiente distinto, sobranceiro à piscina, com a degustação
dos sabores portugueses e mediterrânicos, bem como um serviço personalizado.
O Hotel dispõe ainda de receção 24 horas, internet sem fios gratuita em todo o hotel,
um “Centro de negócios“ (2 computadores com acesso à Internet e serviço de
impressão), parque de estacionamento, serviço & sala para bagagens, Sala multiusos
com capacidade para 150 pessoas e todas as valências de Luz & Som para o evento
perfeito, uma Biblioteca / Sala de jogos tradicionais e uma pequena loja de
conveniência. No exterior, oferecemos a piscina exterior para adultos e a piscina para
crianças, o “ Canto das crianças”, as áreas de Ping-Pong e Basquetebol e os campos
multidesportivos com um corte de Ténis e um multidesportivo à disposição dos nossos
clientes. No jardim ao dispor dos clientes há espreguiçadeiras, colchões e chapéus-desol, todos rodeados por uma agradável zona ajardinada, com árvores centenárias e
magnificas sombras naturais.
Localizado a 10 minutos a pé das mais belas praias de Albufeira, Oura e Sta. Eulália e
apenas a 5 minutos da principal zona de animação de Albufeira, a famosa ‘strip’, com
grande diversão noturna, bares, discotecas, restaurantes e lojas. Alguns dos melhores
campos de golfe do Algarve e parques temáticos localizam-se nas proximidades do
Hotel.
O ALBUFEIRA SOL HOTEL APARTAMENTO & SPA ****, pela sua localização, gama de
serviços, bem-estar e bem receber é a opção ideal para as suas estadias, quer sejam de
férias ou de trabalho, reunindo todas as condições para lhe proporcionar uma estadia
relaxante e agradável.
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Partilhe as suas férias connosco e desfrute de um excelente acesso às melhores praias
do Algarve.

Alojamento
Júnior Suites
Unidade de alojamento com cerca de 40 m2 de área, todas com um nível de conforto
superior. Dispõem de área de quarto e zona comum, chaleira, micro-ondas, frigorífico,
casa de banho (com secador de cabelo) e varanda com cadeiras e mesa. As Júnior Suites
possuem ainda TV LCD por satélite com 30 canais, acesso à internet por Wi-Fi gratuito,
cofre, ar condicionado e têm capacidade para 2 adultos e uma criança até aos 12 anos
ou 3 adultos.
Suites
Unidade de alojamento com cerca de 60 m2 de área. Dispõem de quarto e zona comum
separadas, chaleira, micro-ondas, frigorifico, casa de banho (com secador de cabelo) e
varanda com cadeiras e mesa. As Suites possuem ainda TV LCD por satélite com 30
canais, acesso à internet por Wi-Fi gratuito, cofre, ar condicionado e têm capacidade
para 3 adultos e uma criança até aos 12 anos ou 2 adultos e duas crianças.
Suites Executivas
Unidades de alojamento com área entre 40m2 e 60 m2. Possuem chaleira, micro-ondas,
frigorifico, casa de banho (com secador de cabelo) e varanda com cadeiras e mesa. As
Suites possuem ainda TV LCD por satélite com 30 canais, acesso à internet por Wi-Fi
gratuito, cofre, ar condicionado e têm capacidade para 3 adultos e uma criança até aos
12 anos. Estas caracterizam-se principalmente pela qualidade dos acabamentos,
diferentes decorações e ainda acesso a área exclusiva junto à Piscina.
Notas:
Um bebé (até 3 anos) será acomodado sem custos adicionais, disponível mediante pedido e
confirmação pelo hotel.

Serviço de Quartos












Ar condicionado;
Casa de banho privativa;
Cofre;
Internet Wi-Fi gratuita;
Televisão LCD Satélite (30 canais);
Secador de Cabelo;
Telefone com ligação direta;
Varanda com cadeiras e mesa;
Chaleira;
Frigorifico;
Micro-ondas.
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Serviço Tudo Incluído



Pequeno-almoço bufete – 07h30 às 10h00;
Almoço bufete com bebidas incluídas – 12h30 às 14h30



Jantar bufete com bebidas incluídas – 19h00 às 22h00

(Vinho Branco e Vinho Tinto, Cerveja, Refrigerantes e Água Mineral);
(Vinho Branco e Vinho Tinto, Cerveja, Refrigerantes e Água Mineral);




Bar da Piscina com serviço de bebidas – 10h00 às 18h30
Bar da Piscina com serviço de refeições ligeiras – 14h00 às 18h00
(Hambúrgueres, sandes, batata frita, gelado, serviço de cafetaria, vinho branco e vinho
tinto, cerveja, refrigerantes e água mineral);



Bar Rossini – 10h00 às 23h00
(Vinho Branco e Vinho Tinto, Cerveja, Refrigerantes e Água Mineral, Licores Nacionais e
Internacionais);



Programa de Animação para Adultos e Crianças.

Serviços & Características do Hotel



























Animação Diurna/Noturna (Abril a Outubro);
Kids-Club (Abril a Outubro);
Serviço de “Babysitting”;
Ar condicionado nas áreas públicas;
Restaurante bufete “Dine Divine”;
Restaurante “Grill” a La Carte;
Cadeiras para crianças nos restaurantes;
Piscina exterior;
Chapéus-de-sol;
Espreguiçadeiras e Colchões na piscina;
Toalhas para a piscina (com caução);
Bar interior & Bar de piscina com serviço de refeições ligeiras;
Jardins e espaços verdes;
Corte de ténis;
Parque infantil;
Internet Wi-Fi gratuita em todo o hotel;
Dois computadores na receção ao serviço dos nossos clientes;
Receção 24h;
Sala para bagagem;
Sala de reuniões / Multiusos;
Cofre no quarto (extra);
Instalações para pessoas com mobilidade reduzida;
Serviço de limpeza diária dos quartos;
Serviço de quartos (extra);
Serviço de lavandaria (extra);
Serviço de transfere do e para o Aeroporto (extra) e de Rent a Car;
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Estacionamento;
TV Satélite;
Médico particular (extra).

Albufeira Sol Spa
No Albufeira Sol Spa tem ao seu dispor um serviço de massagens especializado e salas
de tratamento cujo “design” contemporâneo e ambiente de serenidade se conjugam
para lhe proporcionar uma verdadeira experiência de Spa no Algarve.
Os programas do Albufeira Sol Spa proporcionam tratamentos tradicionais
cuidadosamente selecionados para “mimá-lo da cabeça aos pés”. O Spa também possui
uma zona de ginásio onde se poderá exercitar com uma oferta abrangente de
equipamentos para exercício físico, os hóspedes podem assim manter a boa condição
física durante a sua estadia.
Desfrute de uma vasta combinação de tratamentos que atribui especial ênfase ao bemestar do corpo e mente num ambiente Zen.


Spa (acesso pago)
o Sauna;
o Jacuzzi;
o Banho Turco;
o Ginásio;
o Sala de Massagens;
o Sala de Esteticista;
o Sala de Relaxamento.

Distâncias












Aeroporto de Faro – 30Km;
Centro de Albufeira – 2,5Km;
Animação Noturna – 200m;
Supermercado – 50m;
Paragem de Autocarro – 50m;
Praia de Sta. Eulália – 1Km;
Praia da Oura – 900m;
Golfe dos Salgados – 6Km;
Marina de Vilamoura – 12Km;
Parques Temáticos – 8Km;
Casino de Vilamoura – 12Km.

Actividades


Programa de Animação para Crianças e Adultos diurno e noturno

Parcerias
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Cruzeiros e Transferes;
Passeios e Caminhadas;
Parques Aquáticos e Campos de Golfe.

