SANTA EULALIA HOTEL APARTAMENTO & SPA****
Cadeia de Hotéis: Conforhoteis
Tema Hotel: Suite & Family Hotel
Estrada de Santa Eulália
Código Postal: 8200-269
Albufeira
Coordenadas GPS: 37.09021, -8.219783
Telefone: +351 289 541 101
Fax: +351 289 541 105
E-mail: santaeulalia@conforhoteis.pt
Website: www.conforhoteis.pt

O SANTA EULÁLIA HOTEL APARTAMENTO & SPA, foi renovado e redecorado e é agora
uma moderna unidade Hoteleira que proporciona aos seus clientes um serviço de
4****. Dispõe de 130 unidades de alojamento de diferentes tipologias: Júnior Suites,
Suites, Master Suites e Executive Suites. 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 wireless gratuita, cofre, frigorifico, microondas, facilidades para chá, café e varanda no exterior.
As “Master Suites” possuem ainda uma “kitchenette” totalmente equipada. O Hotel
complementa a oferta com uma suite adaptada para pessoas com mobilidade
reduzida.
No novo e requintado Spa, os hóspedes poderão desfrutar de sauna, banho turco,
serviço de massagens mediante marcação e de uma piscina interior aquecida com
hidromassagem.
Com receção em funcionamento 24 horas, pode ainda utilizar um vasto conjunto de
serviços, como o Restaurante, o Bar e o snack-bar, no âmbito das comidas e bebidas.
Nos restantes serviços, enumeramos a Internet sem fios em todo Hotel, o pequeno
“centro de negócios (com dois computadores com acesso gratuito à Internet e serviço
de impressão), parque de estacionamento privativo e vedado (gratuito), sala para
bagagens, serviço de Lavandaria “self service”, piscina exterior para adultos e crianças,
espreguiçadeiras, colchões e chapéus-de-sol.
Situado a 5 minutos a pé das mais belas praias de Albufeira: Sta. Eulália e Oura e a
apenas a 10 minutos da famosa 'strip' zona com grande diversão noturna, bares,
discotecas, restaurantes e lojas, gozamos de uma localização privilegiada. Nas
proximidades do Hotel também podem ser encontrados alguns dos melhores campos
de golfe do Algarve.
O serviço requintado e familiar fazem do SANTA EULÁLIA HOTEL APARTAMENTO & SPA
a escolha certa para as suas estadias de férias ou de negócios. Rodeado por belos
jardins, o hotel fica a apenas 3 km do centro de Albufeira e a 30 km do Aeroporto de
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Faro. Reúne ainda todas as condições para uma estadia muito relaxante, numa das
regiões mais quentes da Europa, com cerca de 3000 horas de sol.

Alojamento
- Júnior Suite: Unidades de alojamento com cerca de 40 m2 de área, as Júnior Suites
dispõem de uma área de quarto e sala comuns, casa de banho e varanda. Equipadas
com cadeiras e mesa na varanda, televisão por satélite, ar condicionado, secador de
cabelo e frigorífico, máquina de café e chaleira. Têm capacidade para 2 adultos e uma
criança até aos 12 anos.

- Suite: Unidades de alojamento com cerca de 60 m2 de área, as Suites dispõem de
quarto e zona comum separadas, casa de banho e varanda. Equipadas com cadeiras e
mesa na varanda, televisão por satélite, ar condicionado, secador de cabelo e
frigorífico, máquina de café e chaleira. Têm capacidade máxima de 3 adultos e uma
criança até aos 12 anos.

- Master Suite: Unidades de alojamento com 112 m2 de área, as espaçosas Master
Suites dispõem de 2 quartos, uma ampla zona comum, kitchnette completa, 2 casas de
banho e 2 varandas com vistas à piscina. Equipadas com cadeiras e mesa na varanda,
televisão por satélite, ar condicionado, secador de cabelo e kitchnette completa para
preparação de refeições. As Master Suites são a opção ideal de férias para famílias com
capacidade para 4 adultos e 2 crianças.
Notas:
Um bebé (menos 3 anos) será acomodado sem custos adicionais pelo berço, disponível
mediante pedido e confirmação pelo hotel.

Serviço de Quartos













Ar condicionado;
Casa de banho privativa;
Cofre;
Amenities de cortesia;
Frigorífico;
Micro-ondas;
Máquina de Café e chaleira;
“Kitchenette” completa nas Master Suites;
Televisão LCD por Satélite (20 canais);
Secador de Cabelo;
Telefone com ligação direta;
Varanda com cadeiras e mesa.
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Serviços do Hotel


























Ar condicionado nas áreas Públicas;
Bar;
Restaurante;
Cadeiras para crianças no restaurante;
Piscina exterior;
Piscina interior;
Espreguiçadeiras, Chapéus-de-sol e Colchões na piscina;
Toalhas para a piscina (com caução);
Bar da piscina com serviço de refeições ligeiras;
Jardins e espaços verdes;
Elevadores;
Internet sem fios gratuita em todo o hotel;
Dois computadores na receção ao serviço dos nossos clientes;
Receção 24h;
Sala para Bagagem;
Sala de Reuniões;
Câmbio monetário;
Cofre no quarto (extra);
Instalações para pessoas com dificuldade de locomoção;
Serviço de Limpeza diária dos quartos;
Serviço de Lavandaria (extra);
Serviço de Transfere do e para o Aeroporto (extra);
Estacionamento Privativo;
TV Satélite;
Médico particular e Enfermaria (extra).

Santa Eulália Spa
No Santa Eulália Hotel Apartamento & 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 Santa Eulália Hotel Apartamento & Spa, proporcionam tratamentos
tradicionais cuidadosamente selecionados para “mimá-lo da cabeça aos pés”.
Desfrute de uma vasta combinação de tratamentos que atribui especial ênfase ao
bem-estar do corpo e mente num ambiente Zen.


Spa (acesso pago)
o Sauna;
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o Piscina interior com zona de Jacuzzi;
o Banho Turco;
o Sala de Massagens.

Distâncias












Aeroporto de Faro - 30Km;
Centro de Albufeira - 3Km;
Animação noturna - 700m;
Supermercado - 100m;
Paragem de autocarro - 50m;
Praia de Sta. Eulália - 600m;
Praia da Oura - 700m;
Golfe dos Salgados - 6Km;
Marina de Vilamoura - 12Km;
Parques temáticos - 8Km;
Casino de Vilamoura - 12Km.

Parcerias




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

