ALDEAMENTO TURÍSTICO DA PRAINHA ***

Nome da unidade: Aldeamento Turístico da Prainha (Vilas com piscina)
Morada: Praia dos Três Irmãos, 8500 – 072 Alvor, Portugal
Telefone: (+351) 282 480 000
Fax: (+351) 282 458 950

E-mail: geral@prainha-ei.pt
Web-site: www.prainha.net

Descrição Geral: Aldeamento Turístico de 3 estrelas composto por apartamentos e vilas com piscina privada
(V2 a V4), 5 restaurantes de grande variedade, sendo que um deles possuiu um elevador com acesso à praia e
serviço de segurança e vigilância 24 horas por dia.
O Aldeamento da Prainha está localizado junto ao mar, a cerca de 4,5 Km de Portimão e 2,5 Km de Alvor.
Check-in: 16h00

Check-out: 10h00

Serviços:
Recepção 24 horas/dia
3 Courts de ténis (a pagar directamente)
Piscina junto ao Prainha Clube para adultos e 1 piscina separada para crianças
1 Piscina de água do mar junto à falésia no Aldeamento da Prainha (de Abril a Outubro)
Estacionamento gratuito
Supermercado no complexo
Serviço de lavandaria
Serviço de limpeza diário excepto aos Domingos e Feriados
Centro de Tratamentos Marinhos Thalgo-Prainha com piscina interior, sauna, jacuzzi, banho turco, duche
escocês, massagem e vários tratamentos de beleza e bem-estar (encerrado aos Domingos) – serviços a
pagar localmente
Vilas V2 e V3 com piscina privada equipados com:
Cerca de 200 metros quadrados;
2 ou 3 quartos;
Cozinhas totalmente equipadas (placa eléctrica, forno, micro-ondas, torradeira, maquina de café, maquina
lavar roupa e loiça);
Sala de estar com LCD e DVD;
2 Casas de Banho (1 social);
Ar condicionado e sistema de aquecimento;
Jardins com cadeiras e mesas e espreguiçadeiras;
Acabamentos de alta qualidade.
Vilas V4 com piscina privada equipados com:
Cerca de 240 metros quadrados distribuídos por 3 andares;
4 quartos;
Cozinhas MIELE totalmente equipadas (placa eléctrica, forno, micro-ondas, torradeira, maquina de café,
maquina lavar roupa e loiça);
2 Sala de estar com LCD
3 Casas de banho completas (1 social);
Ar condicionado e sistema de aquecimento;
Jardins com mesa, 8 cadeiras e 4 espreguiçadeiras;
Área de Barbecue;
2 Lugares de estacionamento privado;
Acabamentos de alta qualidade;

