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Próximo da Praia dos Salgados e da Reserva Natural, o moderno Salgados Palace disfruta de uma vista fantástica sobre o campo de
golfe e o mar. O hotel, ideal para casais e famílias, dispõe de 228 unidades de alojamento e de ímpares infraestruturas de lazer que
incluem: 4 piscinas exteriores, um fantástico SPA, vários restaurantes e bares, com vistas panorâmicas para o golfe e a praia.
Tudo isto entre o golfe e a praia para umas excelentes férias.
A pensar em si, criamos um conceito de férias exclusivo — Salgados Summer Club. Terá acesso a uma gastronomia de qualidade
superior - das 07h00 até às 24h00, aliada ao conforto e requinte de uma unidade hoteleira de 5*, sem esquecer o entretenimento para
crianças e adultos.

SALGADOS SUMMER CLUB
DE JUNHO A SETEMBRO DE 2018
Durante a estadia, os clientes serão identificados
através de uso obrigatório de uma pulseira
REFEIÇÕES INCLUÍDAS:
• PEQUENO-ALMOÇO
• SNACK MATINAL
• ALMOÇO
• LANCHE
• JANTAR
• CEIA
As refeições são realizadas nos restaurantes
e esplanadas adjacentes

ANIMAÇÃO
Plano de atividades e horários disponíveis para consulta
na receção
• Kids Club (dos 3 aos 12 anos):
atividades no interior e exterior
• Animação Noturna: música ao vivo
• Atividades para Adultos
• Animação Desportiva

HORÁRIOS REFEIÇÕES
O serviço de comidas é realizado nos restaurantes e esplanadas
adjacentes
PEQUENO-ALMOÇO: 07h00 - 10h30

NOTAS ADICIONAIS:
a) Em cada 5 noites de estadia, o hóspede terá direito a um jantar À La Carte no
Moonlight Bar & Restaurant; carece de reserva e sujeito a disponibilidade

A partir das 09h30, o fluxo de clientes tende a ser elevado, pelo que pode gerar
filas de espera. Para seu conforto, recomendamos que usufrua desta refeição fora do
período com maior afluência

b) Em cada 3 noites de estadia, o hóspede terá direito a um jantar no 19th Hole
Bar & Restaurant; carece de reserva e sujeito a disponibilidade

SNACK MATINAL: 10h30 - 11h30

c) Em cada 3 noites de estadia, o hóspede terá direito a um almoço no 19th Hole
Bar & Restaurant; carece de reserva e sujeito a disponibilidade
d) Caso o hóspede pretenda almoçar ou jantar nos restaurantes que carecem
de reserva, fora das condições nos pontos acima, havendo disponibilidade,
poderá reservar mediante um custo adicional
•

Criança - dos 2,99 até aos 12,99 anos - 7,50€

•

Adulto - a partir dos 13 anos - 15,00€

ALMOÇO: 12h00 - 15h00
A partir das 13h00, o fluxo de clientes intensifica-se, podendo gerar filas de espera.
Para seu conforto, recomendamos que usufrua desta refeição fora do período com
maior afluência

LANCHE: 16h00 - 18h30

e) Qualquer tipo de restrição alimentar deve ser informada antecipadamente

JANTAR: 19h00 - 22h30
Reserva Obrigatória para os restaurantes À La Carte

CEIA: 23h00 - 24h00
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HORÁRIO BEBIDAS

MINI-BAR & ROOM SERVICE

NÃO ALCOÓLICAS: 10h00 - 24h00

MINI-BAR
• Disponível no quarto
• Inclui - 1 água sem gás, por pessoa e por dia

CERVEJA E VINHO DA CASA: 10h00 - 24h00
SELEÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E COCKTAILS:
10h00 - 24h00

ROOM SERVICE
• Não incluído nos serviços do conceito Salgados Summer Club
• Disponível 24h mediante custo adicional

Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas a pessoas
com idade inferior a 18 anos

BEBIDAS INCLUÍDAS

PISCINAS EXTERIORES

•
•
•
•
•

4 PISCINAS EXTERIORES (2 para Adultos e 2 para Crianças)

Águas com e sem gás
Refrigerantes
Cerveja
Vinho da Casa - Branco e Tinto
Seleção de Bebidas Alcoólicas Nacionais e Internacionais
(vodka, rum, gin, whisky, licor)
• Seleção de Cocktails
Bebidas premium poderão ser adquiridas mediante
um custo adicional

TOALHA DE PISCINA
• No check-in ser-lhe-á entregue 1 cartão de toalha,
por pessoa
• Os cartões de toalha devem ser entregues no ato de
check out
• A não devolução do cartão ou da toalha implica o
pagamento de €25,00 por unidade
• A troca de toalhas será feita no Bar localizado junto às
piscinas, uma vez por dia, das 10h00 às 19h00

RESTAURANTES & BARES
ABERTURA SAZONAL: A abertura/disponibilidade pode variar
com a época do ano e volume de procura
ALL IN ONE
Buffet tradicional com cozinha nacional e internacional
19th HOLE BAR & RESTAURANT
- Almoço
- Jantar
MOONLIGHT BAR & RESTAURANT
- Jantar Gourmet

• Apenas é permitida a utilização de 1 toalha por pessoa
por dia

Não é permitida a reserva de espreguiçadeiras
• Reservamo-nos no direito de retirar toalhas ou objetos
pessoais que sejam usados para tal
• Não nos responsabilizamos por objetos pessoais deixados
nas áreas públicas
Notas adicionais:
Horário de funcionamento das Piscinas: das 10h00 às 20h00
Não é permitido a utilização de bóias insufláveis nas piscinas

GOLF LOBBY BAR
10h00 - 01h00

Notas adicionais:
Dress Code para o jantar no Moonlight Bar & Restaurant Casual Chic
Não é permitida a entrada em tronco nu ou roupão de quartos
nos bares e restaurantes.
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FACILIDADES

ATIVIDADES PRÓXIMAS DO HOTEL (custos extra)

• Circuito de SPA e Tratamentos (custo adicional):
- Piscina aquecida de relaxamento
com hidromassagem e cromoterapia
- Jacuzzi
- Sauna
- Banho Turco
- Duche de Contraste
- Salas de Tratamentos / Massagens
- Ginásio

• PASSEIO A CAVALO PELA COSTA

Inclui 1 acesso gratuito aos hóspedes com estadias iguais ou superiores
a 7 dias. É obrigatório o uso de touca (poderá ser adquirida no local).
Não é permitido acesso a clientes com idade inferior a 16 anos no SPA

• DESPORTOS DE PRAIA E ÁGUA:
- Barcos a pedal - gaivota
- Jet ski
- Aulas de surf
- Aulas de stand up paddle
- Passeios de barco a 7km
• CITY SIGHTSEEING BUS
Com pick-up junto à entrada do hotel
• JEEP SAFARI
Com pick-up junto à entrada do hotel

• 4 Piscinas Exteriores
(2 piscinas para adultos e 2 para crianças)

• ZOOMARINE a 7km

• Posto de Saúde de Junho a Outubro para Primeiros Socorros,
localizado junto à receção do Salgados Palm Village

• PRAIA DOS SALGADOS a 800m a pé
Serviço de praia não incluído

• WiFi gratuito
COM CUSTO ADICIONAL:

• RESERVA NATURAL DA LAGOA DOS SALGADOS
a 800m a pé
Observação de aves e caminhadas

• Aluguer de Bicicletas

• ALGARVE SHOPPING a 6km

• Cabeleireiro, sujeito a marcação prévia

• CENTRO DA CIDADE DE ALBUFEIRA a 10km

• Babysitting, sujeito a disponibilidade e marcação prévia

• FORTALEZA DE ARMAÇÃO DE PÊRA a 6km

• Serviço de rent-a-car

Poderá efetuar a reserva de todas estas atividades
na receção do hotel

• Campos de Ténis e Futebol (piso sintético) a 100 metros
• Aluguer de Raquetes, Bolas de Ténis e Bolas de Futebol

TRANSPORTE PARA A PRAIA

• Aulas de Ténis, sujeitas a disponibilidade/marcação prévia

Transporte gratuito (comboio turístico) para a Praia da Galé-Oeste,
disponível de JUNHO a SETEMBRO.

• Campo de Golfe dos Salgados (18 buracos) a 200 metros:
- Aulas de Golfe
- Golf Clubs
- Aluguer de buggies e trolleys
- Áreas de prática
- Club House com Receção, Bar, Restaurante e Loja

HORÁRIO MANHÃ:
• Primeira viagem Hotel → Praia: 09h30
• Última viagem Praia → Hotel: 12h40
HORÁRIO TARDE:
• Primeira viagem Hotel → Praia: 14h00
• Última viagem Praia → Hotel: 18h10

SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVANDARIA
LIMPEZA: diariamente entre as 09h00 e as 17h00
SERVIÇO DE LAVANDARIA: disponível (custo adicional)

RECEÇÃO (disponível 24h)
CHECK-IN: a partir das 16h00
CHECK-OUT: até às 11h00
Early check-in e late ckeck-out sujeitos a disponibilidade
e custo adicional

NOTAS GERAIS:
Podem haver alterações nos horários de restaurantes e bares sem aviso prévio
A programação da animação poderá ser alterada sem aviso prévio

SALGADOS PALACE
Tel.:(+351) 289 244 200 Email: salgadospalace@nauhotels.com

Herdade dos Salgados, 8200-424 Guia, Albufeira, Algarve, Portugal
GPS: 37º 5' 34.8" N | 8º 19' 17.6" W

3

