Dream Villas
Algarve

2020

Encontre a Villa ideal para si e para a sua família

Villas
Albufeira | Algarve

Casa da Corcovada V4
Localizada a uma curta distância de 2,5 km da Praia Da Oura e composta por 3 andares a Casa Corcovada
apresenta uma decoração moderno minimalista.

Localização
Cidade: 8 km Centro de Albufeira
Praias: 2,5 km Praia da Oura

Facilidades
 Piscina privativa
 Cozinha bem equipada
 Ar condicionado
 Barbecue

Villa V4 (8 pax)

01.06 – 30.06

01.07 – 31.08

01.09 – 30.09

01.10 – 31.10

757 €

882€

757 €

555 €

Os preços são por villa e noite em regime de só alojamento.
Estadias mínimas de 7 noites (Sábado a Sábado) nos meses de Julho, Agosto e Setembro.
Caução de 500,00 € no check in.
Covid 19 – Cancelamento por impossibilidade de viajar, poderá ficar em crédito a utilizar na mesma moradia até final do 2021.

No piso inferior temos 1wc com poliban e uma sala de lazer com mesa, sofá e porta de acesso à piscina.
No piso de entrada temos um wc social, sala de estar com ar condicionado, sala de jantar com varanda, cozinha, uma
suite de casal com ar condicionado e wc de chuveiro, barbecue e escadas de acesso à piscina.
No piso superior temos mais três suites de casal, todas elas com ar condicionado, wc de chuveiro e varanda.

Condições Gerais:
Preço não inclui: Despesas de reserva do operador (€12,00), nem taxa de reserva da agência, cujo valor se encontra afixada loja (por cada reserva
independentemente do número de pessoas). Nota: Consulte as Condições Gerais do Catálogo (solicite na nossa loja). A promoção não é acumulável com
outras promoções. Importante: Confirmação sujeita a disponibilidade no momento da reserva.
Reservas: Destinos by Exótico Viagens e Turismo, Lda | NIF: 503382523 | RNVAT nº 2112

Villas
Albufeira | Algarve

Villa Monte Galé V4
A apenas 600 metros da Praia da Galé e a uma curta distância de todas as comodidades.
Localização:
Cidade: 3 Km do Centro da Cidade.
Praias: 600 m praia da Galé.

Facilidades:
 Piscina privativa 6m x 6m
 Jardim privado
 Cozinha bem equipada
 Ar condicionado
 Wi-fi incluído
 Barbecue

Villa V4 (8 pax)

01.06 – 26.06

27.06 – 10.07

11.07 – 28.08

29.08 – 25.09

26.09-31.10

314 €

476 €

533 €

260 €

255€

Os preços são por villa e noite em regime de só alojamento
Estadias mínimas de 7 noites (Sábado a Sábado) nos meses de Julho, Agosto e Setembro
Caução de 300,00 € no check in
Covid 19 – Cancelamento por impossibilidade de viajar, poderá ficar em crédito a utilizar na mesma moradia até final do
2021.

A moradia está idealmente posicionada a apenas 600 metros da Praia da Galé e a uma curta distância de todas as
comodidades e restaurantes locais. Recentemente renovada, a moradia tem uma decoração elegante e mobiliário na
maioria em branco, criando um ambiente fresco.
Há dois quartos duplos no primeiro andar: um com varanda e vista sobre o jardim, o outro com terraço com vista
para a piscina e vista parcial do mar. Com cozinha totalmente equipada. Todos os quartos tem A/C.
A pensar na segurança das crianças, a grande piscina tem uma tampa de segurança automática retrátil rígida, que
opera com o toque de um botão.
Condições Gerais:
Preço não inclui: Despesas de reserva do operador (€12,00), nem taxa de reserva da agência, cujo valor se encontra afixada loja (por cada reserva
independentemente do número de pessoas). Nota: Consulte as Condições Gerais do Catálogo (solicite na nossa loja). A promoção não é acumulável com
outras promoções. Importante: Confirmação sujeita a disponibilidade no momento da reserva.
Reservas: Destinos by Exótico Viagens e Turismo, Lda | NIF: 503382523 | RNVAT nº 2112

Villas
Boliqueime | Algarve

Villa Faustino
Localização:
Cidade: Boliqueime
Praia e Cidade: Vilamoura 15km
Facilidades:
 Piscina privativa 12mx8m
 Vista panorâmica sobre Costa Algarvia
 Ar condicionado
 Barbecue e Terraço
 Wi-fi Gratuito
 Espaço Rural/Villa Tipica

Villa V8 (17
pax)

01.06 – 26.06

27.06 – 10.07

11.07 – 31.08

01.09 – 11.09

12.09 – 23.10

24.10-31.12

450 €

530 €

980 €

450 €

344 €

288 €

Os preços são por villa e noite em regime de só alojamento.
Estadias mínimas de 7 noites (Sábado a Sábado) nos meses de Julho, Agosto e Setembro.
Limpeza 2 vezes por semana, mudança de toalhas 2 vezes por semana e lençóis 1 vez por semana.
Caução de 350,00 € no check in.

Covid 19 – Cancelamento por impossibilidade de viajar, poderá ficar em crédito a utilizar na mesma moradia até
final do 2021.
A Villa Faustino está situada numa fazenda típica do Algarve no topo de uma colina, com vista panorâmica sobre toda
a costa algarvia entre Vilamoura e Lagos. Rodeado por amendoeiras, laranjeiras e alfarrobeiras, todo o conjunto foi
objecto de uma restauração cuidadosa, que manteve intactas as características arquitectónicas originais, tanto na
casa principal como no anexo mais antigo.
Layout:
1 ª Casa: Rés do Chão: 1 x wc, 1 x quarto Casal, 1 x Quarto de camas individuais. Primeiro Andar: 1 x quarto duplo
com casa de banho privativa, 1 x quarto individual com camas lado a lado com casa de banho.
2 ª Casa: Rés do chão: 2 x quartos duplos, 2 casas de banho Primeiro andar: 1 x quarto duplo, 1 x cama de solteiro
localizado no anexo - adequado só para uma criança.
Condições Gerais:
Preço não inclui: Despesas de reserva do operador (€12,00), nem taxa de reserva da agência, cujo valor se encontra afixada loja (por cada reserva
independentemente do número de pessoas). Nota: Consulte as Condições Gerais do Catálogo 2016 (solicite na nossa loja). A promoção não é acumulável
com outras promoções. Importante: Confirmação sujeita a disponibilidade no momento da reserva.
Reservas: Destinos by Exótico Viagens e Turismo, Lda | NIF: 503382523 | RNVAT nº 2112

Villas
Almancil | Algarve

Villa Sunshine - V4
Localização :
Praia: 6km de distância
Cidade: 1,5km de Cidade

Facilidades:
 Piscina 9mx5m
 Cozinha totalmente equipada
 Ar Condicionado
 Wi - Fi
 Snooker
 Churrasqueira

Villa V4 (8 pax)

01.06 – 30.06

01.07 – 31.08

01.09 – 30.10

01.11 – 31.12

285 €

580 €

285 €

252 €

Os preços são por villa e noite em regime de só alojamento
Estadias mínimas de 7 noites (Sábado a Sábado) nos meses de Julho, Agosto e Setembro
Limpeza, mudança de toalhas e lençóis 1 vez por semana
Caução de 500,00 € no check in
Covid 19 – Cancelamento por impossibilidade de viajar, poderá ficar em crédito a utilizar na mesma moradia até final do
2021.

Situada numa localização rural mas a uma curta distância de muitos restaurantes excelentes na área e dentro de
1.5km de Almancil e suas comodidades.
Alcançada por um grande portão e terreno murado que oferece um excelente grau de privacidade, a cativante Villa
Sunshine tem um conceito original que irá encantar seus hóspedes. Propriedade de uma artista, a moradia é uma
galeria adornada com exposições de arte, pinturas e fotografias impressionantes criadas pela proprietária e vários
outros artistas talentosos.
Algumas das melhores praias locais e campos de golfe estão localizados dentro de 6kms.
Condições Gerais:
Preço não inclui: Despesas de reserva do operador (€12,00), nem taxa de reserva da agência, cujo valor se encontra afixada loja (por cada reserva
independentemente do número de pessoas). Nota: Consulte as Condições Gerais do Catálogo (solicite na nossa loja). A promoção não é acumulável com
outras promoções. Importante: Confirmação sujeita a disponibilidade no momento da reserva.
Reservas: Destinos by Exótico Viagens e Turismo, Lda | NIF: 503382523 | RNVAT nº 2112

Villas
Carvoeiro | Algarve

Villa Eucalipto – V3
Localização:
Cidade: 1 km Carvoeiro.
Praias: 1,5km Marinha, Barranquinho,
Albandeira.

Facilidades:
 Piscina privativa
 Jardim privado
 Cozinha bem equipada
 Ar condicionado
 Wi-fi incluído
 Barbecue

Villa V3 (06 pax)

01.06 – 30.06

01.07 – 31.08

01.09 – 31.10

01.11 – 31.12

318 €

500 €

265 €

176 €

Os preços são por villa e noite em regime de só alojamento
Estadias mínimas de 7 noites (Sábado a Sábado) nos meses de Julho, Agosto e Setembro
Limpeza, mudança de toalhas e lençóis 1 vez por semana
Caução de 500,00 € no check in
Covid 19 – Cancelamento por impossibilidade de viajar, poderá ficar em crédito a utilizar na mesma moradia até final do
2021.

Breve Descrição:
A villa fica numa urbanização de 6 villas independentes e cada uma possui um grande jardim, piscina e BBQ que lhe
confere uma total privacidade para desfrutar de toda a magnífica envolvente natural. Os hóspedes têm acesso a todo
o espaço interior e exterior da vivenda - Jardim amplo com vegetação, piscina, BBQ e espaço para refeições com vista
para a piscina (de uso único e exclusivo dos hóspedes da vivenda). Prima pela limpeza interior e exterior da vivenda e
pelo bem-estar e conforto dos nossos hóspedes. Limpeza e troca de roupa de cama, wc e cozinha semanal, podendo
ser mais frequente perante pagamento adicional.

Condições Gerais:
Preço não inclui: Despesas de reserva do operador (€12,00), nem taxa de reserva da agência, cujo valor se encontra afixada loja (por cada reserva
independentemente do número de pessoas). Nota: Consulte as Condições Gerais do Catálogo (solicite na nossa loja). A promoção não é acumulável com
outras promoções. Importante: Confirmação sujeita a disponibilidade no momento da reserva.
Reservas: Destinos by Exótico Viagens e Turismo, Lda | NIF: 503382523 | RNVAT nº 2112

Villas
Estoi | Algarve

Casa do Ariolos I & II
Localização
2km da Vila de Estoi

Facilidades
 Piscina comum entre as duas casas
 Estores eléctricos
 TV Cabo
 Wi-fi incluído
 Ar condicionado

Villa V3 (6 pax)

01.06 – 30.06

01.07 – 31.07

01.08 – 31.08

01.09 – 30.09

01.10 – 31.10

01.11-31.12

340 €

466 €

492 €

366 €

277 €

239 €

Os preços são por villa e noite em regime de só alojamento.
Estadias mínimas de 7 noites (Sábado a Sábado) nos meses de Julho, Agosto e Setembro
Caução de 500,00 € no check in.
Covid 19 – Cancelamento por impossibilidade de viajar, poderá ficar em crédito a utilizar na mesma moradia até final do 2021.

Casa dos Ariolos I & II são 2 casas de 3 quartos que compartilham uma piscina e podem ser alugados individualmente
ou em conjunto para famílias maiores ou grupos. As moradias são próximas e, como são construídos em diferentes
níveis, oferecem muita privacidade.
Cada casa possui um encantador ambiente rústico, ambas têm um design moderno e mobiliário, incluindo vários
confortos de casa, tais como estores eléctricos, piso radiante, TV cabo / Plasma na sala e nos quartos, internet Wi -Fi
e ar - condicionado.
Fora aguarda a convidativa piscina com efeito de gota de água , há um bbq para refeições ao ar livre , um belo jardim,
um lago decorativo que é totalmente irrigado, plantas e árvores de fruto com incríveis vistas para o campo. Este é o
lugar perfeito para descontrair e relaxar.

Condições Gerais:
Preço não inclui: Despesas de reserva do operador (€12,00), nem taxa de reserva da agência, cujo valor se encontra afixada loja (por cada reserva
independentemente do número de pessoas). Nota: Consulte as Condições Gerais do Catálogo (solicite na nossa loja). A promoção não é acumulável com
outras promoções. Importante: Confirmação sujeita a disponibilidade no momento da reserva.
Reservas: Destinos by Exótico Viagens e Turismo, Lda | NIF: 503382523 | RNVAT nº 2112

Villas
Lagos | Algarve

Casa de Mós
Localização:
Praia: 750m da Praia do Porto-de-Mós
Cidade: 2,5km do Centro de Lagos
Facilidades:
 Cozinha bem equipada
 Quartos com varanda
 Wi-fi incluído
 Barbecue
 Piscina privativa

Villa V8 (20 pax)

01/06 - 30/06

01/07 - 31/08

01/09 - 30/09

01/10 - 31/10

01/11 - 18/12

19/12 - 31/12

1170 €

1.560 €

790 €

666 €

600€

758 €

Os preços são por villa e noite em regime de só alojamento
Estadias mínimas de 7 noites (Sábado a Sábado) nos meses de Julho, Agosto e Setembro
Limpeza 3 vezes por semana, mudança de toalhas e lençóis 1 vez por semana
Caução de 500,00 € no check in.
-Covid 19 – Cancelamento por impossibilidade de viajar, poderá ficar em crédito a utilizar na mesma moradia até final do
2021.

A Casa de Mós é uma espantosa moradia situada apenas a 750 metros da Praia de Mós e apenas a 2,5 km da histórica
cidade de Lagos, onde irá encontrar tudo que precisa. A sala de jantar é muito espaçosa, os móveis e a decoração são e
confortáveis. A cozinha está bem equipada e todos os 8 quartos são amplos e espaçosos.
Condições de pagamento
25% 14 dias após confirmação da reserva
75% 28 dias antes de entrada do cliente
Condições de Cancelamento
- Não tem custos até 14 dias apos confirmação
- Até 60 dias antes da data de chegada taxa de 25%
- Entre 30 e 59 dias da data de chegada taxa de 50%
- Entre 15 e 29 dias da data de chegada taxa de 80%
- Menos de 14 dias da data de chegada taxa de 100%

Condições Gerais:
Preço não inclui: Despesas de reserva do operador (€12,00), nem taxa de reserva da agência, cujo valor se encontra afixada loja (por cada reserva
independentemente do número de pessoas). Nota: Consulte as Condições Gerais do Catálogo (solicite na nossa loja). A promoção não é acumulável com
outras promoções. Importante: Confirmação sujeita a disponibilidade no momento da reserva.
Reservas: Destinos by Exótico Viagens e Turismo, Lda | NIF: 503382523 | RNVAT nº 2112

Villas
Monchique | Algarve

Casa 5 Palmeiras V3
Localização:
Cidade: 3 km Portimão.
Praias: 3 Km Praia da Rocha.

Facilidades:
 Piscina privativa
 Jardim privado
 Cozinha bem equipada
 Ar condicionado
 Wi-fi incluído
 Barbecue

Villa V3 (06 pax)

01.06 – 30.06

01.07 – 31.08

01.09 – 30.09

01.10 – 30.10

159 €

233 €

159 €

132 €

Os preços são por villa e noite em regime de só alojamento
Estadias mínimas de 7 noites (Sábado a Sábado) nos meses de Julho, Agosto e Setembro
Limpeza, mudança de toalhas e lençóis 1 vez por semana
Caução de 500,00 € no check in
Covid 19 – Cancelamento por impossibilidade de viajar, poderá ficar em crédito a utilizar na mesma moradia até final do
2021.

Rodeada pela natureza e pelo verde dos pinheiros, num cenário tranquilo e pitoresco de Monchique, esta
encantadora villa de três quartos com uma pequena piscina privada, é o lugar perfeito para relaxar e desfrutar do
maravilhoso ambiente.
A Villa 5 Palmeiras tem um mobiliário elegante, uma confortável sala de estar e uma cozinha bem equipada - que
inclui máquina de lavar.
É composta por 1 quarto com camas individuais com casa de banho privada, 2 quartos duplos, uma casa de banho
adicional e wc social.

Condições Gerais:
Preço não inclui: Despesas de reserva do operador (€12,00), nem taxa de reserva da agência, cujo valor se encontra afixada loja (por cada reserva
independentemente do número de pessoas). Nota: Consulte as Condições Gerais do Catálogo (solicite na nossa loja). A promoção não é acumulável com
outras promoções. Importante: Confirmação sujeita a disponibilidade no momento da reserva.
Reservas: Destinos by Exótico Viagens e Turismo, Lda | NIF: 503382523 | RNVAT nº 2112

Villas
Vale do Lobo | Algarve

Casa Golfemar V3
Casa de Praia com piscina própria. Localizada em frente à praia de Vale de Lobo.

Localização:
Praia: Vale Do Lobo
Cidade: 400m do Centro

Facilidades:
 Cozinha bem equipada
 Wi-fi incluído
 Barbecue
 Piscina privativa 8mx4m
 Toalhas da piscina

Villa V3 (6 pax)

01/06 - 30/06

01/07 - 31/08

01/09 - 31/10

01/11 - 31/12

741 €

1123 €

727 €

481 €

Os preços são por villa e noite em regime de só alojamento
Estadias mínimas de 7 noites (Sábado a Sábado) nos meses de Julho, Agosto e Setembro
Caução de 1000,00 € no check in.
Covid 19 – Cancelamento por impossibilidade de viajar, poderá ficar em crédito a utilizar na mesma moradia até final do
2021.

É uma villa exclusiva de 3 quartos, perto do famoso buraco 16 do campo de golfe Royal Vale Do Lobo e com vistas
atraentes para o mar. Possui uma mistura de luxo moderno e estilo chique de praia, além de uma sala de estar e
jantar espaçosa e uma cozinha totalmente equipada que inclui microondas, lava-louças e máquina de lavar roupa. A
villa possui ar condicionado, consola de jogos, televisão por cabo e acesso Wi-Fi.
Situada a uma curta distância a pé da Praça e da praia, o centro principal de Vale do Lobo fica a 400 metros,
oferecendo excelente acesso a todas as comodidades, incluindo campos de golfe, tênis, bares, discoteca e
restaurantes.

Condições Gerais:
Preço não inclui: Despesas de reserva do operador (€12,00), nem taxa de reserva da agência, cujo valor se encontra afixada loja (por cada reserva
independentemente do número de pessoas). Nota: Consulte as Condições Gerais do Catálogo (solicite na nossa loja). A promoção não é acumulável com
outras promoções. Importante: Confirmação sujeita a disponibilidade no momento da reserva.
Reservas: Destinos by Exótico Viagens e Turismo, Lda | NIF: 503382523 | RNVAT nº 2112

Villas

Vale do Lobo | Algarve

Quinta das Salinas V4
Localizada a entre a Quinta do Lago e as Dunas Douradas, a 10 minutos a pé da
praia.
Localização:
Cidade: 400 metros co centro.
Praias: 10 minutos a pé da praia do
Ancão.

Facilidades:
 Piscina privativa
 Jardim privado
 Cozinha bem equipada
 Ar condicionado

Villa V4 (8 pax)

01.06 – 31.08

01.09 – 30.09

01.10-31.10

01.11 – 18.12

1009 €

580 €

555 €

505 €

Os preços são por villa e noite em regime de só alojamento.
Estadias mínimas de 7 noites (Sábado a Sábado) nos meses de Julho, Agosto e Setembro.
Caução de 1000,00 € no check in.
Covid 19 – Cancelamento por impossibilidade de viajar, poderá ficar em crédito a utilizar na mesma moradia até final do
2021.

Bem localizada, esta espaçosa moradia está idealmente situada entre a Quinta do Lago e Vale do Lobo, além de estar
apenas a uma curta caminhada da praia.Esta propriedade exala estilo e um charme nostálgico único. Interiores
luminosos cheios de carácter e belos jardins com deliciosas características combinam para tornar esta propriedade
um excelente retiro de férias.
Condições de pagamento
25% 14 dias após confirmação da reserva
75% 28 dias antes de entrada do cliente
Condições de Cancelamento
- Não tem custos até 14 dias apos confirmação
- Até 60 dias antes da data de chegada taxa de 25%
- Entre 30 e 59 dias da data de chegada taxa de 50%
- Entre 15 e 29 dias da data de chegada taxa de 80%
- Menos de 14 dias da data de chegada taxa de 100%
Condições Gerais:
Preço não inclui: Despesas de reserva do operador (€12,00), nem taxa de reserva da agência, cujo valor se encontra afixada loja (por cada reserva
independentemente do número de pessoas). Nota: Consulte as Condições Gerais do Catálogo (solicite na nossa loja). A promoção não é acumulável com
outras promoções. Importante: Confirmação sujeita a disponibilidade no momento da reserva.
Reservas: Destinos by Exótico Viagens e Turismo, Lda | NIF: 503382523 | RNVAT nº 2112

Villas
Quinta do Lago | Algarve

Varandas do Lago V3
Localizada a 5 minutos de carro da Praia do Ancão e próxima da Quinta do Lago, Varandas do Lago é
uma moradia moderna, espaçosa com 3 quartos e piscina.
Localização:
Cidade: 3 km Quinta do Lago.
Praias: 3 km Quinta do Lago.

Facilidades:
 Piscina privativa 10m x 5m
 Jardim privado
 Cozinha bem equipada
 Ar condicionado
 Barbecue

Villa V3 (6 pax)

01.06 – 30.06

01.07 – 31.07

01.09 – 30.09

01.10-31.10

631 €

807 €

631 €

504 €

Os preços são por villa e noite em regime de só alojamento. Agosto está completo.
Estadias mínimas de 7 noites (Sábado a Sábado) nos meses de Julho, Agosto e Setembro.
Caução de 500,00 € no check in.
Covid 19 – Cancelamento por impossibilidade de viajar, poderá ficar em crédito a utilizar na mesma moradia até final do
2021.

No r/chão: 1 suite de casal com poliban e um wc social. No corredor à esquerda, uma dispensa onde se encontra a
máquina da roupa, tábua de engomar, ferro e esquentador. Ao lado da dispensa está a cozinha que é aberta para a
sala de jantar. A sala de estar e de jantar partilham o mesmo espaço amplo com portas para acesso ao exterior,
piscina e barbecue.
No primeiro andar:Pela escadaria de mármore que nos leva às duas suites de casal com varanda, uma com banheira
de canto e outra com banheira normal.No espaço entre um quarto e outro, está um corredor com uma pequena
varanda.

Condições Gerais:
Preço não inclui: Despesas de reserva do operador (€12,00), nem taxa de reserva da agência, cujo valor se encontra afixada loja (por cada reserva
independentemente do número de pessoas). Nota: Consulte as Condições Gerais do Catálogo (solicite na nossa loja). A promoção não é acumulável com
outras promoções. Importante: Confirmação sujeita a disponibilidade no momento da reserva.
Reservas: Destinos by Exótico Viagens e Turismo, Lda | NIF: 503382523 | RNVAT nº 2112

Villas

Vilamoura | Algarve

Casa do Pinhal V4
Adorável moradia arejada, simples e com um design tradicional
Localização:
Cidade: 2,5 km Vilamoura.
Praias: 3 km Vilamoura.

Facilidades:
 Piscina privativa 12m x 6m
 Jardim privado
 Cozinha bem equipada
 Ar condicionado
 Wi-fi incluído
 Barbecue

Villa V4 (8 pax)

01.06 – 30.06

01.07 – 15.07

16.07 – 31.08

01.09 – 30.09

01.10-31.10

328 €

475 €

544 €

328 €

247 €

Os preços são por villa e noite em regime de só alojamento
Estadias mínimas de 7 noites (Sábado a Sábado) nos meses de Julho, Agosto e Setembro
Caução de 350,00 € no check in
Covid 19 – Cancelamento por impossibilidade de viajar, poderá ficar em crédito a utilizar na mesma moradia até final do
2021.

Composta por uma sala que partilha a área de estar e de jantar, built-in sofá de canto e prateleiras adicionais.
A Vila tem televisão por cabo e Wifi. No rés-do-chão existem 2 Quartos individuais x, 1 x WC, 1 x quarto duplo com casa
de banho privativa.Localizada numa zona tranquila, próxima de todas as principais atracções de Vilamoura incluindo
praias maravilhosas,campos de golfe e Marina de Vilamoura com excelentes opções de lojas e restaurantes.
Condições de pagamento
25% 14 dias após confirmação da reserva
75% 28 dias antes de entrada do cliente
Condições de Cancelamento
- Não tem custos até 14 dias apos confirmação
- Até 60 dias antes da data de chegada taxa de 25%
- Entre 30 e 59 dias da data de chegada taxa de 50%
- Entre 15 e 29 dias da data de chegada taxa de 80%
- Menos de 14 dias da data de chegada taxa de 100%
Condições Gerais:
Preço não inclui: Despesas de reserva do operador (€12,00), nem taxa de reserva da agência, cujo valor se encontra afixada loja (por cada reserva
independentemente do número de pessoas). Nota: Consulte as Condições Gerais do Catálogo (solicite na nossa loja). A promoção não é acumulável com
outras promoções. Importante: Confirmação sujeita a disponibilidade no momento da reserva.
Reservas: Destinos by Exótico Viagens e Turismo, Lda | NIF: 503382523 | RNVAT nº 2112

Villas
Vilamoura | Algarve

Casa Mourisca V4
Localização:
Cidade: 8 km Vilamoura
Praias: 6 km praia da Falésia

Facilidades:
 Piscina privativa 10m x 5 m*
 Jardim privado
 Cozinha bem equipada
 Ar condicionado
 Barbecue

Villa V4 (8 pax)

01.06 – 15.06
16.09 – 31.10

16.06 – 30.06
01.09 – 15.09

01.07-31.08

01.11 -18.12

19.12-31.12

378 €

429€

1135 €

353€

969 €

Os preços são por villa e noite em regime de só alojamento.
Estadias mínimas de 7 noites (Sábado a Sábado) nos meses de Julho, Agosto e Setembro.
Caução de 1000,00 € no check in.
*Piscina 10m x 5m pode ser aquecida por uma taxa adicional de 350 € por semana - a pedido antes da chegada

Covid 19 – Cancelamento por impossibilidade de viajar, poderá ficar em crédito a utilizar na mesma moradia até
final do 2021.

A Casa Mourisca é uma propriedade nova e maravilhosa a uma curta distância de carro da Marina de Vilamoura e de
fácil acesso às cidades costeiras de Olhos D Água (5,3 km) e Albufeira (10 km). Tanto a casa como o anexo são
decorados com um alto padrão por toda parte.
Uma decoração moderna e atraente que proporciona um espaço relaxante.

Condições Gerais:
Preço não inclui: Despesas de reserva do operador (€12,00), nem taxa de reserva da agência, cujo valor se encontra afixada loja (por cada reserva
independentemente do número de pessoas). Nota: Consulte as Condições Gerais do Catálogo (solicite na nossa loja). A promoção não é acumulável com
outras promoções. Importante: Confirmação sujeita a disponibilidade no momento da reserva.
Reservas: Destinos by Exótico Viagens e Turismo, Lda | NIF: 503382523 | RNVAT nº 2112

Villas
Vilamoura | Algarve

Villa Azul V5
Localizada a 1,3 kms da Marina e da praia de Vilamoura.
Casa geminada recentemente remodelada
Localização :
Cidade: 1,3 km Vilamoura
Praias: 1,3 km Vilamoura

Facilidades:
 Piscina privativa
 Jardim privado
 Cozinha bem equipada
 Ar condicionado
 Wi-fi incluído
 Barbecue

Villa V5 (10 pax)

01.06 – 30.06
01.09 – 30.09

01.07 – 17.07

18.07 – 24.08

25.08 – 31.08

01.10-31.10
19.12-31.12

01.11-18.12

690 €

975 €

1142 €

975 €

550 €

455 €

Os preços são por villa e noite em regime de só alojamento.
Estadias mínimas de 7 noites (Sábado a Sábado) nos meses de Julho, Agosto e Setembro.
Caução de 1000,00 € no check in.
Covid 19 – Cancelamento por impossibilidade de viajar, poderá ficar em crédito a utilizar na mesma moradia até final do
2021.

Com um estilo e decoração que tem charme e carácter em torno de maravilhosas cores e texturas Algarvias, com
influências Filipina e Chinesa. Dispõe de 5 quartos em suite e um WC social.
No piso térreo, a área de estar tem um sofá grande, LCD impressionante com TV a cabo e Wi-Fi.
Uma cozinha em plano aberto totalmente equipada com assentos de estilo americano.
O acesso à área do terraço com mobiliário de exterior, existem 5 espreguiçadeiras grandes fixas, um jardim
convidativo e uma área de piscina.
Condições Gerais:
Preço não inclui: Despesas de reserva do operador (€12,00), nem taxa de reserva da agência, cujo valor se encontra afixada loja (por cada reserva
independentemente do número de pessoas). Nota: Consulte as Condições Gerais do Catálogo (solicite na nossa loja). A promoção não é acumulável com
outras promoções. Importante: Confirmação sujeita a disponibilidade no momento da reserva.
Reservas: Destinos by Exótico Viagens e Turismo, Lda | NIF: 503382523 | RNVAT nº 2112

Villas
Vilamoura | Algarve

Villa Brilhasol V5
Localização:
Cidade: Vilamoura
Praia e Cidade: Vilamoura 6km

Facilidades:
 Piscina privativa 10mx4m
 Ar condicionado
 Barbecue e Terraço
 Wi-fi Gratuito

01.06 – 14.06 15.06 – 30.06 01.07 – 14.07 15.07 – 31.07 01.08 – 31.08
Villa V5 (10 pax)

696 €

812€

982€

985€

1138 €

01.09-14.09

15.09-30.09

743 €

697 €

Os preços são por villa e noite em regime de só alojamento.
Estadias mínimas de 7 noites (Sábado a Sábado) nos meses de Julho, Agosto e Setembro.
Limpeza 1 vezes por semana, mudança de toalhas 1 vezes por semana e lençóis 1 vez por semana.
Caução de 600,00 € no check in.
Covid 19 – Cancelamento por impossibilidade de viajar, poderá ficar em crédito a utilizar na mesma moradia até final do
2021.

Moderna e contemporânea moradia com 5 quartos, situada na prestigiada zona do Vila Sol Golf e Spa Resort,
próximo de Vilamoura.
De destacar a impressionante entrada de mármore com uma escadaria de madeira, amplo salão com lareira e vista
para o terraço, bonito jardim e piscina. A cozinha está totalmente equipada com aparelhos modernos e encontra-se
junto a uma espaçosa sala de jantar.
A moradia dispõe de Wi-Fi e ar condicionado na sala e quartos.
DVD, Jogos console Playstation.
Condições Gerais:
Preço não inclui: Despesas de reserva do operador (€12,00), nem taxa de reserva da agência, cujo valor se encontra afixada loja (por cada reserva
independentemente do número de pessoas). Nota: Consulte as Condições Gerais do Catálogo (solicite na nossa loja). A promoção não é acumulável com
outras promoções. Importante: Confirmação sujeita a disponibilidade no momento da reserva.
Reservas: Destinos by Exótico Viagens e Turismo, Lda | NIF: 503382523 | RNVAT nº 2112

