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Pine Cliffs 
Gardens — Albufeira 

A conjugação 
perfeita entre 

contemporâneo 
e tradicional 
enquadrado 

por imponentes 
jardins 
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Ao todo são 87 apartamentos de luxo, de tipologias T1 a T3, com uma arquitetura e design luxuosos, 
mas que espelham a vida descontraída e a comunhão com a natureza que o Algarve pode oferecer 
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O Pine Cliffs Gardens é um 
resort de luxo numa bonita 
localização natural, a 800 
metros das praias, entre Vila-
moura e Albufeira. Ideal para 
umas férias em família, este 
resort dispõe de uma varie-
dade de comodidades de 
bem-estar, de restaurantes 
e de acesso direto à famosa 
Praia da Falésia, num ambien-
te onde predominam majes-
tosos pinheiros. Ao todo são 
87 apartamentos, de tipolo-
gias T1 a T3, ao redor de uma 

piscina com imponentes jar-
dins. A arquitetura e o design 
são fiéis à estética do em-
preendimento, criando uma 
conjugação perfeita entre o 
tradicional e o contemporâ-
neo e que permitiram criar 
unidades luxuosas e bem 
decoradas que espelham a 
descontraída vida algarvia. 
Todos os apartamentos 
possuem Wi-Fi, televisão 
por satélite, ar condicionado 
e uma cozinha totalmente 
equipada com eletrodomés-

 

ticos modernos. À noite, os 
hóspedes podem relaxar 
num dos bares ou jantar em 
qualquer um dos vários res-
taurantes com diferentes 
propostas gastronómicas. 
É providenciado um servi-
ço de transporte gratuito do 
resort, durante todo o dia, que 
permite um fácil acesso a to-
das as atividades e restau-
rantes. Os hóspedes do Pine 
Cliffs Gardens podem tam-
bém optar por todas as co-
modidades de lazer e Iifes-

 

tyle oferecidas, tais como 
golfe, ténis, futebol, despor-
tos aquáticos e a área infan-

til Porto Pirata, com progra-
mas especiais para as crianças. 
A histórica cidade velha de Al-
bufeira fica a 9 km e a vila pis-

catória de Olhos de Água está 
a 2 km. O Aeroporto Interna-
cional de Faro situa-se a 33 km. 
Preço:  A partir de €171 por 
noite. 
Informações:  www.pinecliffs. 
com/pt/acomodacao/pine-
-cliffs-gardens 
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