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DESCRIÇÃO DA PROPRIEDADE

Bem-vindo ao Apartamento Turístico Praia Arrábida no Troiaresort.

Este apartamento está localizada na Península de Tróia, famosa pelo seu litoral selvagem e
bela natureza. Em seu redor pode encontrar diversos trilhos para caminhadas e explorar a
área, bem como fazer um passeio pelo rio Sado e ver os golfinhos. Pela noite, pode usufruir
dos restaurantes da marina e participar das várias atividades do Casino de Troia.

O apartamento tem uma suite com cama de casal, um quarto com duas camas individuais
e wc comum. Uma espaçosa sala de estar com sofá cama (solteiro), área de refeições e
cozinha totalmente equipada.
Tem um enorme terraço, onde pode desfrutar do sol e da vista panorâmica deslumbrante
sobre o mar, natureza, estuário do Sado e serra da Arrábida.

Escolha fantástica para família e amigos em férias.

DESCRIÇÃO DA ÁREA

A Península de Troia é caracterizada pelo seu areal dourado a perder de vista, rodeado por
um mar azul turquesa de águas cristalinas. A pouco menos de uma hora de Lisboa, em
Setúbal, basta atravessar o rio Sado no ferry-boat e chegamos ao complexo turístico de
Troia e Soltroia. Aqui encontramos o paraíso, excelência paisagística e ambiental, uma
extensão de 25 km de praia, propícia ao windsurf e vela, permitindo passar os dias repletos
das mais variadas actividades de turismo e lazer.

INFORMAÇÕES
• Check-in a partir das 16h00
• Check-out até às 11h00
• Limpeza 2x por semana
• Reservas 7 noites mínimo de sábado a sábado ou 3 noites mínimo quando indicado
• Dispõe de lençóis e atoalhados

SERVIÇOS ADICIONAIS
• Reserva de toldos
• Passeios a cavalo
• Golfe
• Ténis
• Futebol
• Aluguer de bicicletas, barcos, motas

FACILIDADES
• Máquina de lavar louça
• Máquina de lavar roupa
• Máquina de café 

• Pequenos eletrodomésticos
• Ar condicionado
• Varanda com  mobiliário         exterior
• Um lugar            de parqueamento exterior

• Piscina e jardim condomínio

2019 | mês valor 3 / 7 noites

Janeiro a Março 360 € / 840 €

Abril                                           
05 a 28

360 € / 840 €

450 € / 1.050 €

Maio 360 € / 840 €

Junho 525 € / 1.225 €

Julho 1.750 €

Agosto 1.850 €

Setembro      01 a 15

16 a 30

1.225 €

450 € / 1.050 €

Outubro a Dezembro 360 € / 840 €

Excepto semana Natal e Passagem Ano
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

Estadia mínima 7 noites de sábado a sábado ou 3 noites 

quando indicado.


