
 
 

APARTAMENTOS TURISTICOS PINHAL DA MARINA - VILAMOURA 
 

Localização: 

• 15 minutos a pé da praia e da Marina de Vilamoura 

• 5 minutos de carro dos campos de golfe de Vilamoura. 

• 20 km do aeroporto de Faro 
 

Descrição: 

Rodeados de pinheiros e jardins, todos os apartamentos - dos T0 aos T3 - têm um terraço ou 
varanda com vista jardim ou vista piscina e estão equipados com ar condicionado; 
aquecimento; TV satélite; cofre e cozinha completas (micro ondas, frigorífico, máquina de 
lavar louça, torradeira, máquina de café, talheres e louças). 
Num espaço de 4 hectares, de acesso condicionado aos nossos clientes, o Pinhal da Marina 
tem 3 piscinas, incluindo 1 de crianças, e diferentes actividades como campo de ténis, campo 
de jogos, parque infantil, ping-pong e snoocker, além de bicicletas para alugar, 
É um óptimo espaço para férias em família e férias em self catering, ao longo de todo o ano. 
 

Descrição geral dos Apartamentos: 

• T0 vista jardim: cama de casal, Max 2 pessoas + berço até aos 3 anos (grátis) 

• T0 vista piscina: 2 camas (twin bed), Max 2 pessoas + berço até aos 3 anos (grátis) 
 

• T1 vista jardim | T1 vista piscina: 1 Quarto com 2 camas, sofá cama na sala para 2 
pessoas. Max 4 pessoas + berço até aos 3 anos (grátis) 

 

• T2 vista jardim: 2 Quartos com 2 camas, sofá cama na sala para 2 pessoas. Max 6 pessoas 
+ berço até aos 3 anos (grátis) 

 

• T3 vista jardim: 3 Quartos com 2 camas, sofá cama na sala para 2 pessoas. Max 8 pessoas 
+ berço até aos 3 anos (grátis) 

 

Facilidades dos apartamentos: 

• Cozinha totalmente equipada (Fogão, Frigorífico, Máquina de Lavar Louça, Micro Ondas, 
Torradeira, Máquina de Café) 

• Ar Condicionado 

• Internet sem fios| Telefone |TV Satélite 

• Cofre 
 



 
EXTERIORES 

     
 
 

       
 
T0 VISTA JARDIM    TO VISTA PISICNA 

                       
 
T1 VISTA JARDIM 

     
 
 
T1 VISTA PISCINA 

     
 
 
 
 



 
T2 VISTA JARDIM 

   
 
T3 VISTA JARDIM 

   


