
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREÇOS POR PACOTE, PARA DUAS PESSOAS  

 
PESSOA EXTRA (preços por pessoa, por pacote) 
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Pacote Albandeira: 
Duas noites de alojamento em suite villa para duas pessoas, com pequeno-almoço incluído; 
Um jantar a dois (menu de 3 pratos) no Restaurante Morgadinho; 
Passeio de barco com duração de 1 hora e pic-nic para levar; 
Acesso gratuito ao Spa (Piscinas exteriores, piscina interior aquecida, jacuzzi, ginásio, sauna, banho turco, duche sensações e sala de 
relaxamento com camas de água aquecida). 
 
Pacote Albandeira –  A opção perfeita: 
Duas noites de alojamento em suite villa para duas pessoas, com pequeno-almoço incluído; 
Um jantar a dois (menu de 3 pratos) no Restaurante Morgadinho; 
Vip na suite; 
Um almoço a dois no Restaurante Morgadinho; 
Passeio de barco com duração de 1 hora e pic-nic para levar; transfer para o passeio de barco também está incluído; 
Banho Cleopatra a dois no Spa Alba; 
Acesso gratuito ao Spa (Piscinas exteriores, piscina interior aquecida, jacuzzi, ginásio, sauna, banho turco, duche sensações e sala de 
relaxamento com camas de água aquecida). 

 
01 Jan a 22 Mar 
01 Nov a 29 Dez 

07 Abr a 31 Mai 
01 Out a 31 Out 

23 Mar a 06 Abr 
01 Jun a 30 Jun 
11 Sep a 30 Sep 

01 Jul a 15 Jul 
01 Sep a 10 Set 

16 Jul a 31 Ago 

Albandeira 326 € 419 € 481 € 624 € 689 € 

Albandeira – Opção perfeita 
 

430 € 523 € 585 € 728 € 793 € 

 
01 Jan a 22 Mar 
01 Nov a 29 Dez 

07 Abr a 31 Mai 
01 Out a 31 Out 

23 Mar a 06 Abr 
01 Jun a 30 Jun 
11 Sep a 30 Sep 

01 Jul a 15 Jul 
01 Sep a 10 Set 

16 Jul a 31 Ago 

Albandeira 135 € 153 € 183 € 224 € 239 € 

Albandeira – Opção perfeita 174 € 193 € 223 € 264 € 279 € 

SUITES ALBA RESORT & SPA 
CARVOEIRO, ALGARVE 

2018 

Contactos: 

reservas@suitesalbaresort.com / +351 282 380 700 

www.suitesalbaresort.com 

 

Condições: 
Válido de 01/01/18 a 29/12/2018; 
Não acumulável com outras ofertas ou descontos; 
Passeio de barco está sujeito às condições climatéricas, no caso de não ser possível realizar o passeio, o mesmo será substituído por um crédito de 70 € para 
utilizar em tratamentos de Spa; 
Refeições não incluem bebidas; 
Suplemento de pessoa extra inclui alojamento com pequeno-almoço, refeição - mediante o pacote escolhido pelo titular da reserva e quando escolhido o 
pacote Albandeira - opção perfeita, tem ainda incluído o passeio de barco com pic-nic; 
Crianças até aos 2 anos: gratis em BB / Crianças dos 3 aos 11 anos têm 50% de desconto sobre o valor da pessoa extra, mas apenas quando os 
menus de criança são escolhidos; 
O pic-nic incluído no pacote Albandeira: 1 Sandes de queijo fresco e maçã; 1 praline de frutos secos; 1 Iogurte natural; 1 peça de fruta; 1 Néctar de Fruta e 
1 Água 33cl. Pic-nic incluído no pacote Albandeira – Opção perfeita: 1 Sandes à escolha: mista, presunto ou frango grelhado; 1 Salada verde com crotões 
e parmesão ou tomate, rúcula e frutos secos; 1 Bolo do dia; 1 Peça de fruta; 1 Pacote de batatas fritas; 1 Refrigerante; 1 Água de 33 cl. 
O Horário de todas as refeições incluídas deve ser previamente reservado no Restaurante Morgadinho de forma a garantir disponibilidade; 

 

Escapadinha 

ALBANDEIRA 


