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Estimado Cliente,

Seja bem-vindo!
É com grande prazer que toda a equipa da ORADA APARTAMENTOS TURISTICOS – MARINA
DE ALBUFEIRA vos recebe.

Sugerimos que parta à descoberta do nosso empreendimento, gozando a tranquilidade
proporcionada pelo nosso seguro condomínio, os nossos frondosos jardins e a espectacular
piscina de água doce na companhia de uma bebida tomada na nossa bela esplanada.

Passeie-se junto à marina e jante num dos restaurantes, ou então experimente a emoção de um
passeio de barco pela costa.

Agora que acaba de chegar ao seu porto de abrigo que é o seu apartamento, é hora de relaxar e
deixar-se envolver pelos aromas, texturas, cores, sons e sabores inesquecíveis da nossa região,
onde a contemporaneidade e as tradições locais se unem.

A riqueza do seu património histórico-cultural, gastronómico e a oferta de condições naturais para
a prática de golfe e desportos aquáticos são um convite à descoberta desta região de encanto:
Desde a ponta de Sagres e a suas lindas praias, passando pela serra de Monchique, com o seu
verde e frescura, até aos longos areais de Tavira e Montegordo…a experiência é inesquecível.

Desejamos sobretudo que se sinta em casa, pelo que estaremos inteiramente disponíveis para lhe
dar toda a assistência que necessitar, contando sempre com a vossa opinião no sentido de
melhorarmos sempre mais.

Votos de uma boa estadia!
A equipa da ORADA APARTAMENTOS TURISTICOS – MARINA DE ALBUFEIRA
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A
Adaptadores
Todos os quartos estão equipados com tomadas de 220W. Se necessitar de um adaptador, por
favor contacte a recepção.

Aluguer de Carro (Rent a Car)
Se necessitar de alugar um carro durante a sua estadia, pode solicitar informação na recepção.

Assistência Médica
Se não se sentir bem e necessitar de médico ou pretender marcar uma consulta, por favor
contacte a Recepção para ajuda-lo. Ou em caso de emergência contacte o 112 número oficial de
emergência.

Animais
Não são permitidos.

B
Business Centre
Oferecemos a possibilidade de uso de PC, impressora e fax. Por favor contacte a recepção.
Serviços

1ª Folha

Restantes folhas

Impressão Branco e Preto

0.15 €

0.15 €

Impressão Cor

1.00 €

1.00 €

Fotocópia Branco e Preto

0.15 €

0.15 €

Fotocópia Cor

1.00 €

1.00 €

Fax Nacional

1.50 €

0.70 €

Fax Europa Ocidental

1,70 €

0.90 €

Fax Resto Países

2.00 €

1.00 €

Bagagem
Se no fim da estadia, depois de efectuar o check-out, necessitar de guardar a sua bagagem até à
hora de saída, por favor contacte a Recepção.

Babysitter
Se necessitar de serviço de babysitter, por favor contacte a recepção com 24 horas de
antecedência.

Berços
Se necessitar de berço para o seu filho menor de 4 anos, pedimos que contacte a recepção no dia
da sua chegada. Sujeito a disponibilidade.
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C
Correio
Na Recepção expedimos a sua correspondência (não vendemos selos).

Cartões de Crédito
O Hotel aceita os seguintes cartões de crédito como forma de pagamento:
Visa e Mastercard.

Cofre
Cada apartamento está equipado com um cofre, situado no interior do roupeiro, onde poderá
guardar os seus valores durante a sua estadia. Poderá alugá-lo na recepção a 17,50 € por
semana. Em alternativa a recepção também procede à guarda de valores em cofre comum pelo
mesmo preço. O Hotel não assume qualquer responsabilidade pela perda de valores
deixados no quarto dentro e fora do cofre.

Check out
A hora de saída é até às 12h00. Caso necessite de prolongar a sua estadia, por favor contacte
antecipadamente a recepção a fim de saber o preço e disponibilidade

D
Despertar
Em caso de necessitar o serviço de despertar personalizado, pedimos que contacte a recepção
para solicitar o serviço na noite anterior

Depósito de bagagens
À saída, enquanto espera o seu transporte, poderá deixar as suas bagagens na Recepção

E
Excursões e Informação turística
Na Recepção poderá obter informação e marcar passeios a diversos pontos turísticos da região.
Igualmente é possível organizar actividades à sua medida. Para qualquer esclarecimento por favor
não hesite em contactar-nos.

F
Fumar
Não é permitido fumar dentro dos apartamentos, recepção, snack-bar e restantes espaços comuns
fechados do condomínio. Poderá fazê-lo no exterior.
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G
Golfe
Que tal uma partida ou simplesmente fazer uma clínica de golfe? Como hóspede do hotel
poderá beneficiar de tarifas especiais para usufruir do putting green, pitch and putt ou ter aulas de
golfe com o profissional da Academia de Golf com uma larga experiência. Contacte a Recepção e
conheça as condições especiais que temos para si.

I
Informações e reservas
Caso necessite de alguma informação ou fazer alguma reserva por favor contacte a Recepção.

J
Jogging
O empreendimento, em especial em redor da marina, oferece condições para, em segurança,
praticar a sua sessão de jogging.

L
Lavandaria
Lavagem de roupa (a seco ou não) e engomadoria. Por favor contacte a recepção.

Limpeza
A limpeza do seu apartamento é diária e está incluída na estadia. Caso pretenda algum serviço
adicional, por favor contacte a recepção para contratar o serviço.

M
Mensagens
Caso necessite enviar alguma mensagem por favor contacte a Recepção.

Minimercado na avenida principal

P
Piscinas
Horário das 10h00 às 19h00 de Abril a Outubro. Por favor não marque as espreguiçadeiras com
as suas toalhas enquanto vai almoçar ou às compras. Caso tal se verifique as toalhas serão
retiradas e guardadas na recepção onde ficarão a aguardar que as venha recolher. Agradecemos
antecipadamente a sua compreensão.

Passeios de barco, pesca grossa, Zoomarine, parques aquáticos, mergulho
Poderá reservar todas estas actividades e muitas outras junto de nós. Por favor contacte a
Recepção.
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R

Restaurantes
Na marina encontrará bons restaurantes com uma vista privilegiada sobre o espelho de água.
Opções ideais para o almoço depois da praia ou para um jantar de início de noite num ambiente
descontraído.

Reservas
Não hesite em visitar a nossa página web: www.marinaalbufeira.com ou contactar directamente a
Recepção para reservar a sua próxima estadia.

Recepção 24h

S
Supermercado
SPAR na marina; Lidl e Modelo no centro de Albufeira. Apolónia e Coviran em direcção à Galé

SPA
Caso procure usufruir de uma sessão de SPA retemperando corpo e mente, por favor contacte a
Recepção para reservas e mais informações.

Serviço de transporte gratuito
Existe um serviço de transporte gratuito exclusivo para clientes, disponível de Segunda a Sextafeira, das 10h00 às 16h00, que o poderá levar ao centro da cidade de Albufeira ou à praia mais
próxima. Por favor contacte a Recepção para mais informações. (este serviço poderá estar
pontualmente suspenso). Indisponível nos meses de Novembro e Dezembro.

Sala de leitura na recepção

Snack-bar aberto todos os dias das 8h00 às 20h00 (10h00 às 17h00 no Inverno)

Segurança
O condomínio é vigiado por um sistema de câmaras de video-vigilancia 24h e por uma equipa de
vigilantes. Todos os apartamentos estão equipados com detectores de fumo e alarme de incêndio,
geridos por uma central situada na recepção. Se escutar o alarme de incêndio, deverá abandonar
imediatamente o edifício. Mantenha a calma. Deve abandonar imediatamente o seu apartamento
fechando as janelas e portas. Em caso de emergência, pedimos que contacte a recepção por
telefone ligando o 400 ou o número nacional de emergência: 112.

T
Telefone
Para contactar com a Recepção ligue 400.
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