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ALGARVE

SOL, STRAND, HISTORIE OG KULTUR
- HELE ÅRET
150 kilometer sydvendt Atlanterhavskyst vekslende mellem klippefyldte strækninger
afbrudt af små bugter med kridhvide strande og kilometervis af uafbrudt sandstrand.
Det er Algarve i en nøddeskal - et sammensat område, der rummer alt fra det dramatiske og imponerende til det blide og romantiske.

Uanset om I er til en ferie hvor afslapning, sol- og havbadning er hovedformålet eller I er ude på en aktiv ferie med
sport eller kultur for øje, så har Algarve noget at tilbyde.
De færreste forbinder Algarve med et område fyldt med
historiske monumenter, men det er ikke desto mindre

merudgift, det er, og billeje i Portugal hører så absolut til i
den billige ende sammenlignet med resten af Europa.
Med bil har man mulighed for at finde frem til lige netop
den strand, man synes om eller lave afstikkere ind i landet
og op i bjergene, der rejser sig bag kysten. Vi kan især

”De færreste forbinder Algarve med et
område fyldt med historiske monumenter”

Carvoeiro - strand

tilfældet. Med sin strategiske beliggenhed som Europas
sydvestlige port til Afrika, har både romerne og maurerne
haft hovedkvarter her og følgelig sat sine spor. Romerne
med de fantastiske ruiner i området ved Vilamoura og
senere maurerne, der har sat sig tydelige spor i kultur
og arkitektur helt frem til i dag. Bemærk eksempelvis de
specielle skorstene på næsten alle huse på Algarve og de
mangfoldige og maleriske kakler; azulejos, der præger og
pynter de fleste ældre huse. Her er faktisk tale om en overset historisk charme ved Algarve.
Børnefamilier vil med fordel drage nytte af den høje hotelstandard og de fine strande. Vest for hovedbyen, Faro, er
strandene og havet en anelse vildere end i de mere rolige
strande omkring Tavira og Monte Gordo øst for byen, der
huser Algarves internationale lufthavn.

Alvor - strand

For at få mest muligt ud af opholdet på Algarve anbefaler vi, at I lejer bil under opholdet. Man kan tage offentlig
transport, men nettet er ikke specielt veludviklet og den
frihed, der er forbundet ved at have bil, opvejer rigeligt den
Strande langs Albufeira
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anbefale at lave afstikkere til Monchique, Silves, Alte og
Loulé, der hver for sig viser en pragt, skønhed og tilbagelænet afslappethed, der står i skærende kontrast til det
pulserende liv, der udfolder sig langs kystens mere turistorienterede byer.

Vila Petra ****
Rua Mouzinho de Albuquerque
Areias de São João
8200-356 Albufeira
Tlf. (289) 540 800
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Et lejlighedskompleks af høj kvalitet med
masser af tilbud, tæt på Algarves nok mest
pulserende by, Albufeira, og blot 1,5 km fra
den populære Oura-strand. Lejlighederne

er af typerne T0 - studio for to personer,
T1 - for to-fire personer, og T2 - for fire-seks
personer. T1 og T2 har henholdsvis et og
to separate soveværelser samt sovesofa i
opholdsstuen. Alle lejligheder har fuldt udstyrede køkkener, aircondition og balkon.
Der findes både indendørs- og udendørs
swimmingpool, samt tennis- og squashbanerne gør det muligt at holde sig aktiv på
et ophold her.

Vila Petra
Vale D’el Rei

Vale D’el Rei ****
Quinta Vale D’el Rei
8400-421 Lagoa
Tlf. (282) 380 120

Olympus ****
Avenida da Marina, Lote H 1
8125-401 Vilamoura
Tlf. (289) 302 528
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Med beliggenhed i udkanten af den hyggelige kystby Alvor på den vestlige del af
Algarve og blot et par minutters gang fra
den lækre Três Irmãos strand, danner dette
4-stjernede hotel den perfekte ramme om
en skøn badeferie.
Stemningen er afslappet og man føler sig
hurtigt hjemme, ikke mindst takket være
det venlige og servicemindede personale,
som kendetegner Pestana-kæden.

Pestana Alvor Park
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Vale d’El Rei er et 4-stjernet resort i særklasse, perfekt placeret i fredelige og
naturskønne omgivelser, og kun få minutters kørsel fra mange af Algarves smukke
strande og golfbaner samt den hyggelige fiskerby, Carvoeiro. Hotellet har gratis
shuttle-bus til flere steder i området.

Olympus, der ligger tæt på stranden og
centrum med den berømte marina, tilbyder
indkvartering af høj kvalitet i velmøblerede
og komfortable lejligheder. Alle lejligheder,
der har et eller to soveværelser, er indrettet efter høje standarder. Hver lejlighed
indeholder en opholdsstue med aircondition, sovesofa, køkken (med kogeplader,
køleskab og ovn), telefon, TV og safetybox.
Lejligheder af type T1 har et soveværelse,
type T2 har to soveværelser. Fra solterrassen ved swimmingpoolen kan der nydes
lette anretninger fra cafeteriaet. Der findes endvidere garage på Olympus til den
lejede bil.

Pestana Alvor Park ****
Adega, Quinta do Ribeiro
8501-904 Alvor
Tlf. (282) 000 500

Vale D’el Rei

Clube Hotel Do Algarve ***
Quinta do Romão,
8125-301 Quarteira
Tlf. (289) 313 889
Olympus

Olympus

Hotellet tilbyder 55 luksuriøse og velmøblerede lejligheder – alle indrettet med fuldt
udstyret køkken med bl.a. komfur med ovn,
opvaskemaskine, mikrobølgeovn, opholdsstue med aircondition, TV, radio, telefon
og safetybox, samt en dejlig balkon med
havudsigt. Lejligheder af typen T1 har desuden 1 soveværelse. Det er muligt at lej én
lejlighed af hver type lejligheder med dør
imellem, så man har én stor lejlighed til 5
personer.
Pestana Alvor Park byder også sine gæster
på mange dejlige faciliteter såsom et stort,
dejligt udendørs swimmingpoolområde, indendørs swimmingpool, sauna, jacuzzi og
tyrkisk bad samt restaurant og bar.

Pestana Alvor Park

Dette karakteristiske resort består af en
række nybyggede, lækre lejligheder og
villaer, alle moderne indrettet med fuldt
udstyret køkken, opholdstue, aircondition,
TV og balkon eller terrasse. Type T1 har
desuden et soveværelse, mens type T2 og
V2 har to soveværelser.
Stedet tilbyder desuden en lang række
faciliteter såsom tennisbaner, to udendørs
swimmingpools med kæmpe solterrasse,
restaurant, bar og legeplads til børnene.
Det perfekte valg, når børnefamilien skal
på ferie.

5

Dette hyggelige lejlighedskompleks ligger
i fredelige omgivelser mellem de to kystbyer, Vilamoura og Quarteira, og er således
også tæt på flere af Algarves dejlige sandstrande. Desuden er både kasinoet og den
livlige marina med butikker og restauranter
i Vilamoura indenfor gåafstand.
Lejlighederne er velmøblerede og komfortable, og er rummeligt indrettet med opholdsstue, fuldt udstyret køkken og balkon

Clube Hotel Do Algarve

eller terrasse med udsigt over haven og
swimmingpoolen. Lejligheder af typen T1
har desuden et soveværelse.
På stedet er der desuden indendørs- og
udendørs swimmingpool, sauna, tennisbane,
restaurant og bar. Perfekt til børnefamilier.

Clube Hotel Do Algarve

Oriental ****
Avenida Tomas Cabreira - Apartodo 160
8500-802 Portimão
6
Tlf. (282) 480 800

Oriental

Med sin beliggenhed i første række direkte
på en af Algarves smukkeste og bedste
strande er Oriental det oplagte valg til en
rigtig badeferie. Her er I desuden tæt på
et stort udvalg af restauranter og butikker,
og nattelivet her er i topklasse. Nyd den
hyggelige og afslappede stemning ved
den dejlige, udendørs swimmingpool og
det tilhørende haveanlæg, der begge er
beliggende med en fantastisk udsigt over
havet. Hotellet har også restaurant og bar.
Alle værelser har balkon, aircondition, TV,
minibar, telefon og et mindre køkken.
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Alpinus ****
Pinhal do Concelho, Açoteias
8200-593 Albufeira
Tlf.: (289) 008 900

Alpinus
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Lækkert førsteklasses lejlighedshotel beliggende i naturskønne omgivelser ca. 8 km
vest for Albufeira. Med en dejlig placering
midt i en hyggelig have omgivet af duftende pinjetræer og et lækkert swimmingpool
område til både børn og voksne er hotellet en skøn oase, hvor alle kan koble af og
nyde livet. På hotellet er der både restaurant og bar, ligesom der er en legeplads til
børnene.
Vil I en tur på stranden og have en dukkert i
Atlanterhavet, finder I den skønne Falésiastrand blot 1,5 km fra hotellet (i sommerhalvåret tilbyder hotellet en shuttle-bus til
stranden). På stranden tilbydes der bl.a.
forskellige vandsportsaktiviteter som f.eks.
jetskiing.
Hotellet består af 185 studio lejligheder
(fordelt i 3 bygninger), der alle er lyst og
smagfuldt indrettede og udstyret med fuldt
udstyret køkkenniche, aircondition, balkon
eller terrasse, TV, telefon, safetybox og
hårtørrer.

Alpinus

Vila Galé Praia
Alpinus

Vila Galé Praia ****
Praia de Galé – Apartado 2204
8201-917 Albufeira
Tlf. (289) 590 180
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Vila Galé Praia, som indenfor de sidste
par år har overstået en gennemgribende
renovering, er beliggende i et fredeligt område små 10 km. udenfor Albufeira, og få
minutters gang fra den dejlige sandstrand,
Praia de Galé. Med kun 40 værelser og en
stilsikker indretning har hotellet en meget

intim atmosfære, som gør et ophold her til
en helt særlig oplevelse.
Alle værelser er rummelige og smagfuldt
indrettet med balkon, aircondition, TV, dvdafspiller, minibar og telefon.
Udover restaurant, bar og et stort udendørs
swimmingpool område har hotellet også en
lækker, nyindrettet spa- og helseafdeling
med kæmpe jacuzzi, sauna, tyrkisk bad,
fitnessrum og professionel massage.
Alt dette kombineret med det høje serviceniveau, gør Vila Galè Praia til en af de
bedste hoteller på Algarve.

Hold ferie i
privat villa

med egen swimmingpool
Alle villaer ligger i pæne og hyggelige beboelsesområder i Albufeira-Galé området med
max. 15 minutters kørsel både til centrum af Albufeira og til den nærmeste strand, mens
nærmeste dagligvareforretning ligger max. 5 minutters kørsel væk.
Ejendommene er privatejede og er derfor møbleret efter den enkelte ejers smag. Alle
villaer har fuldt udstyret køkken med bl.a. kaffemaskine og microovn, og der er desuden
linned, håndklæder, vaskemaskine, TV og aircondition. Villaerne har privat swimmingpool
med bruser, samt solterrasse og/eller have med grill. Standarden på villaerne svarer til 3
stjerner.
OBS! Vi anbefaler, at man lejer en bil i forbindelse med opholdet.
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OBS: De viste billeder er eksempler på villaer, og det kan ikke garanteres,
at indkvartering bliver i én af disse.

Villa Termal das Caldas
de Monchique Spa Resort

D. Carlos Hotel

I bjergene i Algarve’s bagland ligger den idylliske by, Monchique - smukt placeret
i en fredfyldt, frodig dal, langt væk fra det til tider hektiske ferieliv, der leves ved
kysten. Byens hyggelige gader og pladser byder på en vidunderlig fred og ro, og
her midt mellem kastanietræer, korkege og eukalyptustræer findes en helt fantastisk stemning, der ganske enkelt skal opleves!

Villa Termal das Caldas de Monchique Spa Resort***+
Caldas de Monchique
8550-232 Monchique
Tlf.: 282 910 910
Monchique har været kendt i århundreder for sin kilde,
hvis vand, efter sigende, har både helbredende og helsegivende virkning. Og det er netop omkring denne kilde, byens
dejlige spa-resort er opstået.
Selve resortet i byen består af fem forskellige hoteller fordelt rundt i den lille bjergby.
Vi har valgt at tilbyde vores gæster to af disse hoteller Central Hotel og D. Carlos Hotel.
Central Hotel har den mest centrale beliggenhed i byen, og

det er også her, I finder den fælles reception for alle fem
hoteller. Stilen og stemningen på hotellet er noget ganske
særligt, idet der her er tale om en charmerende, restaureret bygning fra det 19. århundrede.
Vi kan fx anbefale den hyggelige dagligstue eller terrassen
med betagende udsigt over dalen - det er perfekte steder
at slappe af over en god bog eller et spil skak efter dagens
forkælelser i spa’en.
D. Carlos Hotel er det af byens hoteller, der senest er blevet renoveret, og fremstår i rigtig god stand. Hotellet nyder
godt af en fantastisk beliggenhed på en af skråningerne i
byen, der gør, at I her har en betagende udsigt over både
dalen og bjergsiderne.
Overalt på hotellet er der en behagelig og afslappet atmosfære, og I finder bl.a. den hyggelige bar, D. Carlos Pub,
kendt for sin stemning og gode drinks.
Central Hotel har 13 værelser og D. Carlos Hotel har 22
værelser - alle værelser er lyse og moderne indrettede
med aircondition, TV, telefon, safetybox og minibar.
Det fælles samlingssted for alle fem hoteller og hjertet i
byen er resortets spa-afdeling. Her tilbydes I afslapning
ved den hyggelige udendørs swimmingpool, beliggende i
en smukt anlagt, frodig have. I det indendørs afsnit kan I
(mod ekstra betaling) nyde bl.a. swimmingpool med vandmassage, jacuzzi, sauna og dampbad, og her er samtidig
mulighed for alt hvad hjertet kan begære af wellness og
skønhedsbehandlinger som fx vandmassage, stenmassage, vichy bade og mudder- eller tangbehandlinger.
Udover resortet består byen af et par glimrende restauranter med både portugisisk og internationalt menukort, en
hyggelig vinbar og et par mindre forretninger.
Den smukke natur og den rene luft indbyder også til udendørs aktiviteter som fx vandre- og cykelture i området,
og samtidig er I kun små 20 km fra Portimâo på Algarve
kysten, så en tur til stranden og bylivet er også inden for
rækkevidde.
Monchique er med andre ord det optimale sted, når man

”blot” ønsker at koble af og blive forkælet. Det er samtidig
en unik mulighed for at opleve en helt anderledes side af
Algarve og dermed få en ferieoplevelse, som man ellers
ikke forbinder med en ferie på Algarvekysten.

21

