Morada: Hotel Dom Marina
Av. Tivoli, Lote H4- 8125-410 Quarteira
Vilamoura - Algarve

Dom Pedro
Marina
V ILAMOURA - P ORTUGAL

Tel.: +(351) 289 381 000

Fax:+(351) 289 381 001

e-mail: algarve.reservations@dompedro.com
Internet: www.dompedro.com

Localização:
De frente para o Oceano Atlântico e a 100 metros da Marina de
Vilamoura, o Dom Pedro Marina é um hotel de média dimensão com
100 quartos e 55 suites, incluindo suites presidenciais com um jaccuzzi
em cada terraço
Aeroporto: Aeroporto de Faro a 25 km
Estacionamento: Em frente ao hotel parque gratuito
Alojamento:
O hotel tem 7 pisos e um total de 155 quartos:

101 quartos Classic, com vista para o mar ou terra, com balcão
34 Suites Junior, com vista para o mar ou para terra, com ou sem terraço
16 Suites Senior, com vista para o mar ou para terra, com terraço
4 Suites Presidenciais, com jacuzzi privado no terraço

Equipamento do quarto: Todos os quartos estão equipados com telefone de marcação directa, mini bar, cofre (mediante aluguer), TV por
satélite, rádio, detectores de fumo e fogo, energia eléctrica a 220V e
portas resistentes ao fogo.
Serviços:
Piscina para adultos
Piscina para crianças
Jacuzzi de tamanho-familiar coberto
Sala de Jogos
Rent-A-Car
Lavandaria
Serviço de Babysitting
Menu para crianças
Internet na Recepção (Gratuita)
Acesso à Internet sem fios na zona da Entrada
Autocarros gratuitos para os campos de golfe em Vilamoura
Departamento de Golfe com tarifas especiais para hóspedes

Restaurante & Bares:
O Ristorante Da Pietro serve especialidades italianas e portuguesas,
buffet e à la carte. Virado para os jardins e para a piscina, criando o
ambiente agradável típico de uma pequena trattoria italiana.
Horários:
Pequeno-almoço – das 7:00 às 10:00
Almoço – das 12:30 às 14:45
Jantar – das 19:30 às 22:00
Bar Tropical
Ao lado da piscina, este bar é o local ideal para apreciar o sol do
Algarve enquanto petisca, bebe um refresco ou um cocktail.
Horário:
Das 10:00 às 00:00 no Verão
Das 10:00 às 18:00 durante o resto do ano
Piano Bar
Situado perto da entrada, este bar oferece uma atmosfera única proporcionada pelo seu luxo e vegetação tropical. O facto de ouvir piano tocado ao vivo, faz com que aprecie a sua bebida preferida num cenário
relaxante e harmonioso.
Horários:
Das 18:00 à 1:00 sazonalmente
Room Service
Providencia o pequeno-almoço e um menu de snacks e refeições.
Horário: Das 7:00 às 00:00
Reuniões e Congressos:
6 salas de reunião - Capacidade de 10 a 150 pessoas
Forum Dom Pedro - Capacidade até 600 pessoas - luz natural

