APARTAMENTOSNQTB 2020

PRAIA DA LOTA RESORT
MANTA ROTA

Descrição: O Praia da Lota Resort ﬁca localizado apenas a 100m de uma das mais belas praias do sotavento
algarvio. A sua areia dourada e águas cristalinas são os símbolos desta praia maravilhosa. Apartamentos
confortáveis, com uma localização privilegiada junto à Praia da Lota. O Praia da Lota Resort oferece-lhe um
ambiente tranquilo e familiar, com um grande terraço e piscina exterior, com piscina separada para crianças, jardim
e um snack-bar, onde pode desfrutar de refeições ligeiras e cocktails.
Apartamentos totalmente equipados, com cozinha independente, ar condicionado e muitas mais comodidades
para fornecer-lhe uma fantástica experiência de férias connosco.
Disponibilidade: 2 apartamentos T1 para 4 pessoas. 1 apartamento T2 para 6 pessoas.
Serviços de receção: Check-in a partir das 16h00 | Check-out até às 12h00.
Serviços de apoio: Serviço de limpeza diário (exceto ﬁns de semana e feriados, com mudança de roupa semanal e
de turcos de dois em dois dias).
Outras comodidades: Apartamento com kitchenette equipada com placa, frigoríﬁco com congelador, torradeira ou
tostadeira, micro-ondas, máquina de café de ﬁltro, loiça e talheres, ar condicionado no quarto e sala, TV por satélite
e ferro de engomar (solicitar na receção).
Período de reserva: Esta unidade está disponível de 1 junho a 31 janeiro 2021.
Nota: Neste empreendimento não são admitidos animais de estimação.

T1
T2

01/06 a 26/06
29/08 a 11/09
69€
79€

27/06 a 28/08

12/09 a 25/09

95€
109€

39€
49€

26/09/ a 23/10 24/10 a 31/01/2021
29€
35€

15€
19€

Suplementos (p/ pessoa e por noite)

pequeno almoço adulto: 9€ e criança (3 aos 12): 5€
meia pensão: adulto: 20€ e criança (3 aos 12): 10€

Praia: Praia da Lota (Manta Rota)
Categoria: 3 estrelas
Localização: Urbanização Praia da Lota, 8901-907 Manta Rota GPS: 37°10'11.6"N 7°30'41.2"W 37.169881, -7.511443
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