
Situado a 300 m da famosa strip nas areias de São João.
O acesso privilegiado à praia, as vistas sobre o oceano e os extensos relvados junto às piscinas, 
completam esta oferta única no coração do Algarve. Quer seja aventureiro, desportista ou ape-
nas queira passar uns dias relaxantes com a sua família, a Quinta Pedra dos Bicos oferece-lhe 
tudo isto e mais que o seu estilo de vida exija.

INSTALAÇÕES DISPONÍVEIS
De 1 de abril a 31 de outubro de 2022.
1 – T1 – 4 pessoas (4 adultos ou 2 adultos e 2 crianças).
O Sindicato declina toda e qualquer responsabilidade pelos danos e incómodos causados a 
quem não respeitar esta regra.

SERVIÇOS DE RECEÇÃO
Check-in a partir das 16h00 | Check-out Até às 12h00
O check-in e o check-out serão feitos na receção do Hotel Pedra dos Bicos.

SERVIÇOS DE APOIO
Serviço de limpeza diário cinco vezes por semana, com mudança de roupa de cama semanal e 
de turcos bissemanal.

DIVERSOS
Apartamento com um quarto, 
com camas individuais, uma sala 

com sofá/cama individual.
Cozinha equipada com frigorífico, micro-ondas, fogão elétrico, louças e chaleira. Secador de cabelo.
Possui ar condicionado, cofre (pago à parte), roupas, televisão, piscina exterior para adultos e crianças, rodeadas por relvados e jardins, parque de diversões 
para crianças e estacionamento exterior descoberto.

CONDIÇÕES PARTICULARES
Cancelamentos com menos de 60 dias do check-in - PERDA TOTAL.  Cancelamentos de 60 a 75 dias - 50% do valor da reserva.
Um valor de 20,00€ no ato de levantamento das chaves e comandos (televisão e ar condicionado).
Este valor será devolvido após a entrega e prova da boa operacionalidade dos mesmos.
Não são permitidos animais de estimação.



Quinta Pedra dos Bicos
Urbanização Quinta Pedra dos Bicos, Lt. 24
Santa Eulália - ALBUFEIRA
T 289 598 190 | N 37º 05’18.7’’ W 8º 13’18.0’’

Início Fim Preço / Noite

01/04/2023 26/05/2023 55,00 €
27/05/2023 30/06/2023 68,00 €
01/07/2023 14/07/2023 92,00 €
15/07/2023 01/09/2023 108,00 €
02/09/2023 15/09/2023 92,00 €
16/09/2023 29/09/2023 68,00 €
30/09/2023 31/10/2023 38,00 €


