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Numa altura em que o litoral se enche de veraneantes, o trivago apresenta os melhores hotéis de
praia em Portugal. Foram analisadas e compiladas milhares de opiniões e avaliações deixadas no
maior motor de busca de hotéis do mundo. Chegou-se então à lista final, que consagra o Grande
Real Villa Itália, em Cascais, como melhor hotel de praia em território português.
É também para Cascais que vai o segundo lugar, conquistado pelo Cascais Miragem. The Lake Spa
Resort, em Vilamoura, completa o pódio e leva para o Algarve o terceiro lugar da lista. Num top-10
em que figuram quatro estabelecimentos de quatro estrelas, mostrando que o número de estrelas
nem sempre é sinónimo de satisfação do cliente, o Vila Galé Praia, em Albufeira, é o primeiro
representante desta categoria de hotéis, ocupando o quarto lugar. (adsbygoogle =
window.adsbygoogle || []).push({});

O Riu Palace Algarve, junto à praia da Falésia, surge na quinta posição e é a segunda de cinco
menções que Albufeira consegue nesta lista. Segue-se o Porto Bay Falésia, no sexto lugar. O Pestana
Porto Santo é o primeiro (e único) hotel das ilhas a figurar na lista, levando para o arquipélago da
Madeira a sétima posição. O Sheraton Algarve, em Albufeira, ocupa o oitavo lugar. O ClubHotel Riu
Guaraná é nono na lista, fazendo das imediações da Praia da Falésia (Albufeira) o local mais
premiado pela sua qualidade hoteleira. Finalmente, o Suites Alba, no Carvoeiro, fecha esta lista de
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excelência e reafirma a importância do Algarve para o turismo nacional.
Acerca deste ranking: Foram considerados para esta lista todos os hotéis situados em Portugal, com
pelo menos 500 opiniões registadas e localizados a menos de 1000 metros da praia Acerca do
trivago: www.trivago.pt é um motor de busca de hotéis que agiliza o processo de pesquisa e reserva,
disponibilizando, em tempo real, os preços que mais de 160 sites de reserva oferecem para mais de
700 000 hotéis.
O trivago integra mais de 42 milhões de opiniões sobre hotéis e 14 milhões de fotos. Fundado em
2005, opera em 39 plataformas internacionais e é consultado por mais de 45 milhões de visitantes
todos os meses.
Fonte: Trivago | foto: Suites Alba Resort & SPA
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