ALVOR

O nosso paraíso no Algarve

No Algarve existe uma vila com extensas praias douradas, clima apetecível
e uma enorme oferta de atividades de lazer. Um destino com dias cheios de
luz, tempo relaxante e sabores genuínos. Venha conhecer o nosso paraíso no
Algarve com o que o Pestana Hotel Group tem de melhor: a arte de bem receber.
O nome desta região deriva do árabe Al-Bûr, mas também podia significar alvorada.
Sabe bem acordar cedo para aproveitar tudo o que Alvor tem para oferecer. Esta antiga aldeia piscatória, hoje em dia dedicada ao turismo, não tem a massificação de outras localidades algarvias. Aqui há espaço para tudo e para todos: atividades náuticas,
surf e golf, caminhadas, história, cultura e boa gastronomia.

ACTIVIDADES
Alvor é ideal para todo o tipo de desportos. E também para ficar deitado à beira da
piscina ou fazer castelos de areia na praia. No mar, em terra ou no ar, conheça as atividades disponíveis e vibre com o melhor do Alvor.

MERGULHO
A Subnauta (subnauta.pt) é aescola de mergulho do Pestana D. João II,
com cursos de diversos níveis e saídas
a partir da Marina de Portimão.
Também organiza excursões ao Parque
subaquático Ocean Revival composto
por 4 navios da Marinha Portuguesa,
afundados a alguns metros de distância uns dos outros, constituindo recifes
artificiais únicos no mundo.

KITESURF
Um autêntico desafio que combina mar
e vento. No Pestana Alvor South Beach
encontra o Alvor Kite Center
(alvorkitecenter.com) que disponibiliza
o equipamento necessário e instrutores
experientes, reunindo as condições
perfeitas para deslizar pela Ria de Alvor.

VELA
Nada como zarpar à vela e partir à aventura, esteja o mar calmo ou agitado.
O Alvor Nautic Center tem à sua disposição diversas opções como cruzeiros, vela
adptada, Laser, Optimist e Windsurf.

PARAQUEDAS
No Aeródromo Municipal de Portimão,
em Montes de Alvor, a Skydive
(skydiveseven.pt) aposta na emoção do
primeiro salto com a possibilidade de
registar em foto ou em vídeo!

CAMINHADAS
Os Passadiços do Alvor são a maior estrutura do género no Algarve e podem
ser percorridos a pé ou de bicicleta.
Ao longo de 6 km, sobre as dunas que
ligam Praia dos Três Irmãos à Ria de
Alvor, há três miradouros, perfeitos
para sentir a brisa do mar e observar os
pássaros. Os fãs de birdwatching vão
adorar!

GOLF
O Pestana Alto Golf é um campo com 18 buracos que conta com restaurante, bar
e loja. Também pode treinar as suas tacadas no Pestana Gramacho, Pestana Vale da
Pinta, Pestana Silves e Pestana Vila Sol, os outros campos do Pestana Golf Resort .

RIA DE ALVOR
1400 hectares de dunas, praias, estuários, terrenos agrícolas, sapais, pinhal
e lodaçais, propícios à descoberta de diversas espécies de flora e fauna.
A pesca e a criação de moluscos são atividades frequentes.

PRAIAS
Em Alvor há praias extensas com grandes areais e praias mais resguardadas, quase
escondidas entre penhascos. Todas elas com Bandeira Azul e sinaizadas com semáforo COVID-19, para ajudar a manter a distância social.
A nossa sugestão: percorra os passadiços de Alvor e escolha o seu poiso.
Encontrará muitas opções com espaço.

PRAIA DE ALVOR

PRAIA DA TORRALTA

PRAIA DOS TRÊS IRMÃOS

Capacidade: 4200 pessoas
Praia ampla com mar calmo, areia branca e fina.
Boas infraestruturas, fácil acesso e amplo parque
de estacionamento.

Capacidade: 2200 pessoas
De águas cristalinas e tépidas, extensas areias douradas e finas, tem bons equipamentos de apoio.

Capacidade: 1400 pessoas
Baía abrigada entre rochedos, com uma pequena
gruta onde as crianças adoram brincar. Com um
imenso areal com 7 km de extensão, tem diversos
equipamentos de apoio.

GASTRONOMIA
Como terra de pescadores que é, Alvor faz-se distinguir pela qualidade
e variedade de peixes, bivalves e mariscos frescos.
Entre as especialidades, destacamos o arroz de marisco, a massada de peixe,
a feijoada de lingueirão, ou a jardineira de choco.

SEADECK
Este edifício de riscas vermelhas é um dos restaurantes mais “in” do Algarve.
Localizado mesmo em cima da praia do Alvor, aposta em pratos com sabor a mar
como ameijoas à Bulhão Pato, ostras naturais, cataplanas e peixes fresquíssimos
grelhados sobre carvão. Mas também vai buscar inspiração à indústria conserveira
para receitas fora de série à base de atum, cavala e sardinha. Além disso, serve pratos de frango, carne e refeições leves como saladas, petiscos e sopas frias, cocktails
e gelados artesanais.
*Recomendamos reserva antecipada

CULTURA
Em Alvor encontram-se muitas referências a D. João II, conhecido como “Príncipe
Perfeito” e rei de Portugal e dos Algarves, que impulsionou a viagem marítima
para a Índia. Terá sido a caminho dos tratamentos termais em Monchique que o rei
teve a oportunidade de apreciar os prazeres de Alvor, onde viria a falecer em 1495.
Para que os nossos hóspedes tenham também tratamento real, convidamos
a descobrir o património histórico e cultural da região.

IGREJA MATRIZ
DE ALVOR
De estilo manuelino (séc. XVI) apresenta
altares de talha dourada.

CASTELO
DE ALVOR
Construído pelos mouros sobre um antigo centro de comércio pré-romano,
foi conquistado pelos reis portugueses
no séc. XII e reforçado no Sec. XVII.
As suas ruinas ainda hoje podem ser
visitadas, numa autêntica viagem
ao passado.

IGREJA
DA MISERICÓRDIA
Remonta ao séc. XVII e destaca-se pelos
vitrais que representam o milagre das
rosas.

MORABITOS
O centro histórico de Alvor conta com vestígios de 3 antigos templos islâmicos, mais
tarde transformados em capelas cristãs. Trata-se de pequenas construções muito
simples e austeras, de raiz quadrada e cúpula esférica.

OS NOSSOS HOTÉIS

PESTANA

D.JOÃO II
DIAS PRIVILEGIADOS EM CIMA DA PRAIA
O Pestana D. João II é um hotel 4 estrelas mesmo em cima da praia do Alvor, de areia
branca e água calma e cristalina. Está a apenas 10 minutos a pé do centro da vila e muito próximo da ria de Alvor. Aproveite para mergulhar numa das 2 piscinas exteriores de
água salgada rodeadas por tranquilos jardins verdejantes ou para relaxar no SPA com
piscina interior, banho turco e sauna onde pode marcar uma massagem Magic SPA.
Para as suas refeições tem disponível 1 restaurante e 3 bares (2 estão abertos apenas no
verão). Se tiver crianças, o Pestana Kids Club é o local ideal para se divertirem (aberto de Junho a Setembro).

PESTANA

D.JOÃO VILLAS
DIAS PRIVILEGIADOS EM CIMA DA PRAIA
O Pestana D. João Villas é um hotel mesmo em cima da praia de areia branca e água calma
e cristalina do Alvor, Algarve. Está a apenas 10 minutos a pé do centro da vila e muito próximo
da ria de Alvor.
Aproveite para mergulhar numa das duas piscinas exteriores de água salgada rodeadas por
tranquilos jardins verdejantes ou para relaxar na SPA com piscina interior, banho turco e sauna onde pode marcar uma massagem Magic SPA. Para as suas refeições tem disponível um
restaurante e três bares (dois estão abertos apenas no verão). Se tiver crianças, o Pestana Kids
Club é o local ideal para se divertirem (aberto de Junho a Setembro).
As Villas Standard possuem cozinhas completas enquanto as Villas Superiores têm kitchenette. Ambas têm salas espaçosas, terraços ou varandas.

PESTANA

ALVOR PRAIA
FÉRIAS 5 ESTRELAS, NUM HOTEL COM ACESSO À PRAIA
O Pestana Alvor Praia, o emblemático hotel situado sobre a falésia de uma das praias mais
conhecidas do Algarve, com uma vista deslumbrante sobre a praia dos Três Irmãos inspira
a uma tranquilidade rodeada de elegância.
A decoração deste espaço tem uma ligação privilegiada com o exterior e determinou as luxuosas escolhas para as peças no seu interior. Conjugando diversos estilos e respeitando as
características do hotel, que procuraram resgatar o charme e a elegância intemporais com
um toque de modernismo contemporâneo. Um espaço que surpreende pelas novas formas,
dimensões, cores e padrões que inspiram desde a entrada do hotel até aos seus extensos
jardins.

PESTANA

BLUE ALVOR
BLUE DO CÉU E DO MAR, VERDE DE RAIZ
O Pestana Blue Alvor é o primeiro hotel all inclusive 5 estrelas construído de raíz para
as famílias no Algarve, Portugal. Aqui, os hóspedes têm acesso a todas as comodidades de um resort de luxo, incluindo refeições deliciosas, bebidas frescas, mergulhos nas piscinas, tratamentos no spa (pago), diversão no kids club, desafios nos campos de jogos e acesso às magníficas praias do Alvor. Como já está tudo incluído, não
precisa de se preocupar com mais nada. Apenas em respirar o ar puro do resort. Dentro
do resort, pode ir variando as suas refeições entre os 3 restaurantes disponíveis, com
propostas gastronómicas capazes de dar resposta a todos os gostos e dietas alimentares.
Para além dos campo de jogos multiusos, o complexo dispõe também de um campo de padel.
O terreno de 120 mil metros quadrados (equivalente a 12 campos de futebol), a proximidade
com o mar e as amplas zonas verdes proporcionam aos hóspedes umas férias em verdadeiro
contato com a natureza. Para manter a qualidade do ar e reduzir a poluição, apenas os veículos elétricos podem circular dentro do resort. Dê férias também ao seu carro e deixe-o no
parque de estacionamento, com capacidade para 250 veículos.

PESTANA

ALVOR PARK
O SEU APARTAMENTO DE FÉRIAS EM ALVOR
Bem-vindo ao Pestana Alvor Park, um aparthotel de 4 estrelas completamente equipado
para o receber, a si e à sua família, para uma confortável estadia de dias, semanas ou mesmo
meses. Com uma vista incrível e a praia a uns minutos, vai ser difícil não prolongar as férias.
O Alvor tem tudo para que viva umas férias memoráveis. Com a sua praia enorme e ampla,
de bandeira azul e considerada uma das três melhores praias da Europa, os dias longos de sol
vão garantir uma estadia inesquecível. Escolha o Pestana Alvor Park para viver umas férias
tranquilas, em ambiente familiar e caloroso, onde muitos dos veraneantes já se conhecem
de anos anteriores e onde encontra sempre um parceiro para um jogo de bridge ou de xadrez
gigante.

PESTANA

DELFIM
AS SUAS FÉRIAS À BEIRA-MAR
O Pestana Delfim é um hotel no Alvor, Algarve, mesmo em frente a uma das melhores praias do Algarve, com areia branca e águas calmas e cristalinas. Está localizado a 5 minutos a pé da Praia dos Três Irmãos e a 10 minutos a pé do centro da
vila de Alvor. Este hotel 4 estrelas oferece todas as comodidades para umas férias
verdadeiramente descansadas. As novidades incluem um novo bar Sunset, um Kids
Club original e TV LCD nos quartos.
Com uma piscina enorme, refeições deliciosas, a proximidade com campos de golfe
e de ténis, estacionamento gratuito e transfers gratuitos para a cidade, não vai ter
de se preocupar com nada.
Para visitar a cidade vizinha de Portimão, use o serviço gratuito de Shuttle.

PESTANA

ALVOR SOUTH BEACH
PRAIA DE ALVOR A 97 PASSOS
O Pestana Alvor South Beach é um hotel 4 estrelas em Alvor, irreverente e com um
ambiente descontraído e com acesso direto à praia dos Três Irmãos. A apenas 1 minuto a pé da praia e a 5 minutos a pé do centro da Vila. Aqui encontrará uma faceta mais
vibrante do Algarve. Aproveite o serviço gratuito de shutlle para Portimão.
O hotel dispõe de 3 piscinas sucessivas (infinity pools), rodeadas de espreguiçadeiras
onde poderá aproveitar para descansar. Oferece ainda um restaurante, um bar, um
centro de fitness exterior e um parque de estacionamento privado.

