
 

Pacote de 2 noites, apenas: 635 €  

 
Alojamento em Suite Villa, para duas pessoas 

Pequeno-almoço buffet servido no Restaurante Morgadinho 
VIP de Reveillon na Suite à chegada 

Cocktail de Gala no dia 31 de Dezembro 
Jantar de Gala no dia 31 com Animação 
Brunch de Ano Novo no dia 1 de Janeiro 

Utilização gratuita do Spa (piscinas exteriores, piscina interior aquecida, jacuzzi, ginásio, sauna, banho turco, duche sensações e sala de descanso com 
colchões de água aquecida) 

Late Check-Out mediante disponibilidade 
Wi-fi gratuito 

 

Estadias mínimas de 4 noites – oferta de 50% de desconto em tratamento de Spa 
 
 

Magia, comédia, lançamento de balões, fogo de artifício e DJ! 

Esta será uma noite memorável!!! 

 

Nos dias 30 e 31 de Dezembro animação não vai faltar no Club Albito! 
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CARVOEIRO, ALGARVE 

Pessoa Extra paga 260 € pelo pacote de 2 noites  
Crianças dos 3 aos 11 anos têm 50% de desconto sobre o valor da pessoa extra 

 Bebés até aos 2 anos: grátis em BB 
Suplemento de bebidas: 35 € por pessoa para a noite de 31 de Dezembro e 15 € por pessoa para o brunch no dia 1 de Janeiro 



 

 

  
Condições: 

 
o 50% de desconto em tratamento de Spa valido apenas para tratamentos individuais, não 

acumulável com outras promoções, e válido apenas para tratamentos de valor superior a 60€. 
o As bebidas incluídas na noite de 31 de Dezembro e no brunch de Ano Novo são: águas, sumos, cafés, 

vinho branco e tinto da casa e espumante 
o Na noite de 31 de Dezembro as bebidas estão incluídas a partir do início do cocktail e até à 1.00 | No dia 1 

de Janeiro as bebidas estão incluídas durante a duração do brunch - bebidas consumidas fora destes 
horários serão cobradas de acordo com o consumo 

o As reservas são consideradas confirmadas após um depósito como garantia, de 50% do total dos serviços 
previstos e solicitados - restante valor pago no ato do check-out; 

o A partir do dia 10 de Dezembro, em caso de cancelamento, não haverá lugar à devolução do depósito 
efetuado; 

o Os depósitos poderão ser feitos através de transferência bancária ou cartão de crédito; 
o Só serão aceites reservas para o período de Fim de Ano com reserva de alojamento incluída, dentro dos 

preços e programas apresentados. 
o Valores acima não são acumuláveis com outras ofertas e promoções – exceto quando confirmado por 

escrito pelo Resort 
 

  
  

 
Uma Experiência a recordar! 

 
Para que esta seja uma experiência a recordar e a repetir, o Suites Alba Resort & Spa, sugere: 

o Não deixe de trazer indumentária de banho para se deliciar no Spa 
o E porque não surpreender a sua cara-metade com uma massagem relaxante? Veja as nossas promoções de Spa… 
o Experimente ficar numa Suite com Vista Superior 
o Deixe-se deslumbrar pela vista que oferece a nossa falésia 

 

    Uma noite mágica com muita música e diversão!!! 

Contactos: 

reservas@suitesalbaresort.com / +351 282 380 700 

www.suitesalbaresort.com 


