
CCaassaa  BBeellaa  MMoouurraa  Tarifário 2022     
 

  Boutique hotel & wine  * * * *   

 
Bela Moura - Turismo Rural, Lda. – NIF: PT 506 273 610 - Soc. por quotas, cap. Social 75.000 € – C.R.C. de Lagoa N° 01683 – Licence: RNET 719. 

  

Estrada de Porches, EM530  https://www.casabelamoura.com/pt-pt/  Tel 1: (00351) 918 031 800  

P-8400-450 Alporchinhos (ALGARVE)      e-mail: info@casabelamoura.com  Tel 2: (00351) 282 313 422  

 

 Preço por quarto, valor em Euro, por quarto para 2 adultos  

Incluindo pequeno almoço variado em buffet & oferta de lanche com café/chá, bolachas & fruta fresca (incl IVA à taxa em vigor) 

2022 
22/03 – 01/04 
15/10 – 12/11 

02/04 – 03/06  
24/09 – 14/10 

04/06 – 08/07 
27/08 – 23/09 

09/07 – 26/08 

Quarto Duplo 
2 pessoas 

128 160 192 224 

-10% desconto 
  estadia mínima: 7 noites 

115,20 144,00 172,80 201,60 

Suite / Quarto de Familia 
(preço 2 pessoas) 

160 (144) 200 (180) 240 (216) 280 (252) 

Individual – 25% desconto 
Ou quarto para 2 filhos até 22 anos 

96 (86,40) 120 (108) 144 (129,60) 168 (151,20) 

Cama extra (3 a 18 anos) 
1 cama possível no quarto standard 

2 camas possíveis na suite / quarto de familia 
32 (28,80) 40 (36) 48 (43,20) 56 (50,40) 

Bébé (0 a 36 meses) – pacote especial para o seu bébé (berço, etc.) 10,- Euro por noite 

Pedido especial (só para reservas a partir de 7 noites) 10,- Euro por noite (por exemplo: numero de quarto especifico, banheira, res-do-chão, etc.) 

 

Christophe, a sua familia e a sua equipa dão as boas-vindas aos seus hóspedes num ambiente familiar e auténtico, oferecendo um serviço 
de qualidade, focado nas necessidades individuais de cada hóspede … o essencial para garantir-lhe uma estadia memorável.   

• 15 quartos confortáveis, duplo ou twin com uma moderna casa de banho (chuveiro ou banheira, secador de cabelo, roupão), tv 
por satélite, minibar, cofre, ar condicionado individualmente regulável, chaleira para chá e café. 

• Uso grátis de: toalhas para piscina e praia, espreguiçadeiras, chapéus de sol, zona de “petanca”.  

• Piscina exterior aquecida (72m²) & jacuzzi  (aquecida durante toda a época até 26° a 29°C) 

• Bar-esplanada, com cocktails de verão, Gins portugueses e garrafeira com mais de 40 Vinhos do Algarve 

• Uso grátis de bicicletas (ajudamos a preparar os seus circuitos para passeios e caminhadas) + e-bikes 

• Jardim mediterrânico com citrinos e uma micro-vinha com 3 variedades de castas brancas autóctonas.  

• Acesso grátis a internet de alta velocidade sem fios (também junto a piscina), uso de leitor CD/DVD 
 

Pequeno Almoço variado em buffet – das 8h00 às 10h, servido na sala ou na esplanada.  Semanalmente: prova de vinhos do Algarve.  
Café/chá & bolos caseiros à tarde (das 16h as 17h).  Água e fruta da época disponivel durante todo o dia.  Semanalmente: Musica ao vivo 
A volta do hotel: passeios, trilhos e caminhadas, circuitos de bicicleta (com mapa), golf (7x 18-buracos), ténis, passeios a cavalo, desportos 
aquáticos & mergulho, wellness: SPA, massagens, observação de aves, passeio de barco para visitar as grutas escondidas nas falesias, 
visitas a produtores de vinhos do Algarve.   Trilho dos “7 vales suspensos” .. descubra a nossa costa espectacular 
 

Localização CENTRAL no Algarve – ideal para descobrir toda a região 

• 950m da praia de pescadores da Senhora da Rocha e o início do trilho dos “7 vales suspensos”  

• 250m para os primeiros restaurantes (opção jantar: menu 3 pratos a 15,- € por pessoa) 

• 1km de Armação de Pêra com avenida marginal e praia de areia fina com 8km – reserva natural dos Salgados 

• 48 km do Aeroporto de Faro (com voos regulares do Porto) - 15 km de Silves, Albufeira e Portimão 
 
Info suplementar: Check-in: entre 15h e 20h / check-out: entre 8h e 11h – Estacionamento privado (grátis) 
   

O nosso hotel estará aberto de 22 de março até 12 de novembro 2022 

 
Condições de pagamento:  Sinal de 25% para garantir a reserva  // Pagamento do restante: até ao ultimo dia da estadia 
 
Alterações & Cancelamento:  Custo de cancelamento: 25%  

(alteração da reserva grátis até 4 semanas antes da chegada – max. 12 meses) 
 

Exemplo para 7 noites 
preço total 

22/03 – 01/04 
15/10 – 12/11 

02/04 – 03/06  
24/09 – 14/10 

04/06 – 08/07 
27/08 – 23/09 

09/07 – 26/08 

Quarto para 2 adultos 806,40 1.008,- 1.209,60 1.411,20 

Suite para 2 adultos 1.008,- 1.260,- 1.512,- 1.764,- 

Quarto para 2 adultos + 1 
criança 

1.008,- 1.260,- 1.512,- 1.764,- 

Familia com 2 filhos 
( em Suite ou 2 quartos ) 

1.411,20 1.764,- 2.116,80 2.469,60 

 

https://www.casabelamoura.com/pt-pt/
mailto:info@casabelamoura.com

