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Empreendimento Turístico de Sistema Tudo Incluído localizado a 800 metros da Praia de Olhos de
Água e a 3 km de Albufeira.
A estadia na nossa companhia irá lhe garantir um tempo de relaxamento total, com as saborosas
refeições que preparamos, as infra-estruturas desportivas e de entretenimento que possuímos, ou
divertindo-se com a nossa equipa de animação com actividades diárias e nocturnas de pura
diversão. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

O Complexo estende-se numa área de 20.000 m2, com uma zona de serviços adjacente.

INTERIORES
O alojamento consiste em 193 apartamentos tipo T1, distribuídos em 3 pisos com elevador.
Os apartamentos estão completamente equipados com:
Telefone, Televisão satélite, Ar condicionado, Kitchnette, Varanda, Cofres individuais.
Os quartos são compostos por duas camas individuais e um roupeiro
A sala é composta por zona de estar com sofá-cama para duas pessoas e zona de jantar com
kitchenette equipada.
Serviço de Limpeza: Limpeza 7 vezes por semana (incluindo o dia de chegada). Mudança de lençóis
2 vezes por semana. Mudança de toalhas e amenities todos os dias.
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Tem estacionamento coberto (pago), Restaurante, 3 bares, equipa de animação, parque infantil,
clube de crianças, Piscina para adultos e crianças, posto de internet e loja de conveniência.
EXTERIORES
No complexo possuímos um parque de estacionamento para todos os clientes, com vigilância 24
horas, onde poderá tranquilamente deixar a sua viatura bem como um mini campo de futebol onde
decorrem várias actividades desportivas e de entretenimento, durante todo o dia.
Para as suas crianças está disponível um kids Clube com várias sugestões de
entretenimento(pintura, desenho, teatro, visionamento de dvd's didáticos e variados jogos).
Todas estas actividades são realizadas com um acompanhamento pessoal de animadores
qualificados durante todo o dia.
O clube Humbria possui duas piscinas, uma das quais para as crianças, sendo o serviço de camas e
guarda sóis completamente gratuito.
Num espaço total de 2 hectares está o parque infantil, mesa de matraquilhos e ping-pong ideal para
o tempo de lazer com as suas crianças.
Contactos:
Estrada de Albufeira - Olhos d´Água 8200-609 Albufeira
Telefone:(+351) 289 583 390 | Fax: (+351) 289 583 398 | E-mail:
URL de origem: http://escapadelas.com/artigo/clube-humbria-olhos-agua-albufeira
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