
Moradia T2 para alugar 
em regime de 
alojamento local, 
situada na urbanização 
Aldeia do Farol, a 2 km 
de Ferragudo (Lagoa, 
Algarve). 
 
No rés-do-chão, uma 
sala de 25 m2, com sofá 
cama e televisão, cujas 
portas abrem para um 
pequeno jardim atrás 
da casa; cozinha 
equipada com máquina 
da loiça e da roupa,  e 
um wc com chuveiro.  

Alojamento local inscrito na C.M. Lagoa. Contactos e informações: Rita Fonseca  ritasacadurafonseca@gmail.com  918315725 

mailto:ritasacadurafonseca@gmail.com


No 1º andar, um quarto de casal com berço, um 
quarto com duas camas e wc com banheira. Os 
quartos têm varandas e existe espaço de 
estacionamento no jardim à frente da casa. No 
cimo da casa, há um terraço com vista para o 
mar.  
 

A praia encontra-se a cerca de 10 minutos a pé 
(praias do Pintadinho e dos Caneiros). 
 
 

Contactos e informações: Rita Fonseca  ritasacadurafonseca@gmail.com  918315725 

 
 
 
 
 
 
Tabela de Valores: 
 

Estação Baixa  €45 dia / € 315 semana 
Jan / Fev / Mar e Out / Nov / Dez 

Estação Média  € 65 dia / € 455 semana 
Abr / Mai / 1º Q Jun e Carnaval 

Estação Alta  € 75 dia / € 525 semana 
2ª Q Jun / Jul / Set e Páscoa 

Estação Muito Alta  € 85 dia / € 595 semana 
Ago e Passagem do Ano 
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Outras condições: 
 
• O aluguer é feito normalmente à semana, de sábado a sábado. Poderá também ser feito por 

períodos menores, sendo o valor da diária indicado acima. Para estadias inferiores a 3 dias será 
paga uma taxa de limpeza, de 30€. 
 

• A fim de permitir a limpeza do local, a saída deverá ter lugar até às 10h00 do último dia da estadia e 
a entrada depois das 15h00 do dia inicial. 
 

• O período da Páscoa compreende a semana que inclui a 6ª feira Santa, de sábado a sábado. 
 

• O período da “Passagem do Ano” compreende os dias de 29 Dez a 2 de Janeiro. 
 

• O período do Carnaval compreende os dias de “sábado gordo” a 4ª feira de cinzas. 
 

• Para assegurar a reserva, o cliente deverá transferir uma quantia equivalente a 25% do valor do 
período acordado. Haverá lugar à restituição do depósito caso a desistência ocorra até 3 semanas 
antes da data prevista para o início da estadia. 


