
Dream Villas 
Algarve - Albufeira 

Encontre a Villa ideal para si e para a sua família 

2020 



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 Andrea V3 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV Satélite 
 Wi-fi incluído 
 Churrasqueira 
 Ar Condicionado 

Localização: 
A poucos minutos da Praia dos Pescadores. 

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 sob consulta. 

 
 
Esta casa está localizada na área do Cerro de Águia, com uma localização agradável, a poucos minutos de Albufeira e 
da Praia dos Pescadores. 
Fora da casa, há uma piscina, churrasqueira e chuveiro exterior. Dentro da casa, há uma casa de banho pela porta da 
frente, sala de estar / jantar com lareira e TV satélite, cozina, 1 casa de banho e 1 quarto com 2 camas de solteiro. 
O primeiro andar é composto por uma pequena sala de leitura com acesso ao terraço. Da sala de leitura, seguimos 
para o corredor com 2 quartos com 2 camas de solteiro, ambos com varanda, compartilhando uma casa de banho. 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V3 (6 pax) 159 € 191 € 241 € 299 € 131 € 



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 Baltin V4 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV por satélite 
 Wi-fi incluído 
 Ar condicionado 

Localização: 
A poucos minutos da Praia da Coelha 

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 sob consulta. 

 
 
Esta villa situa-se na zona da Coelha, com uma localização agradável, a poucos minutos da praia da Coelha. 
Dispõe de uma piscina, um terraço circundante, jardim, churrasqueira e chuveiro exterior. No rés-do-chão é 
composta por 1 quarto com 2 camas de solteiro, 1 casa de banho, cozinha, sala de estar e sala de jantar. No primeiro 
andar tem 1 quarto duplo com casa de banho, 2 quartos com 2 camas de solteiro e casa de banho. 
 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V4 (8 pax) 190 € 232 € 285 € 358 € 159 € 



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 Caixinha 2 V3 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV Satélite 
 Wi-fi incluído 

Localização: 
A poucos minutos da Praia dos Salgados 

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 sob consulta. 

 
 
Esta moderna vivenda de 3 quartos, está equipada e decorada com bom padrão. 
Situada num ambiente privado, fica apenas a alguns minutos da praia dos Salgados, campo de golfe, lojas locais, bares 
e restaurantes. 
Se preferir ver alguns dos pontos turísticos, a cidade velha de Albufeira e a Marina de Albufeira estão apenas a uma 
pequena viagem. 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V3 (6 pax) 159 € 191 € 241 € 299 € 131 € 



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 Caixinha 7 V3 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV Cabo 
 Wi-fi incluído 
 Churrasqueira 

Localização: 
A poucos minutos da Praia dos Salgados 

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 sob consulta. 

 
 
Esta moderna vivenda de 3 quartos, está equipada e decorada com bom padrão. 
Situada num ambiente privado, fica apenas a alguns minutos da praia dos Salgados, campo de golfe, lojas locais, bares 
e restaurantes. 
Se preferir ver alguns dos pontos turísticos, a cidade velha de Albufeira e a Marina de Albufeira estão apenas a uma 
pequena viagem. 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V3 (6 pax) 159 € 191 € 241 € 299 € 131 € 



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 Candeias V3 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV Satélite 
 Wi-fi incluído 
 Área de churrasco 
 Ar Condicionado 

Localização: 
A poucos minutos da Praia dos Pescadores. 

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 sob consulta. 

 
 
Esta moradia recentemente renovada, localiza-se na zona de Cerro de Águia, numa localização agradável e calma, a 
poucos minutos de Albufeira e da Praia dos Pescadores. 
No 1º andar, oferece 1 quarto duplo com acesso a uma varanda compartilhada com o segundo quarto. 
No exterior existe uma oportunidade de estacionamento na propriedade, a área de churrasco com uma mesa e 
bancos de azulejos portugueses clássicos e muito típicos. A piscina cercada torna esta propriedade uma opção 
interessante para as famílias.A casa fica perto dos restaurantes e das lojas. 
 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V3 (6 pax) 159 € 191 € 241 € 299 € 131 € 



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 Célia V4 

 
Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV por satélite 
 Wi-fi incluído 
 Ar condicionado 
 Barbecue 

 

Localização: 
A poucos minutos da Praia do Castelo 

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 sob consulta. 

 
 
Esta casa está localizada na zona de Patroves, com uma localização agradável, a poucos minutos da Praia do Castelo. 
A casa fica perto dos restaurantes e das lojas. 
Fora da casa, há uma piscina, um terraço circundante, jardim, churrasqueira e chuveiro exterior. Dentro da casa, há 1 
quarto com 2 camas de solteiro, 1 casa de banho, cozinha, sala de estar e sala de jantar. 
No 1º andar, há 1 quarto com 2 camas de solteiro, 2 quartos duplos e 1 casa de banho. 
 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V4 (8 pax) 190 € 232 € 285 € 358 € 159 € 



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 Costa V2 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV por satélite 
 Wi-fi incluído 
 Ar condicionado 

Localização: 
A poucos minutos da Praia do Castelo 

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 sob consulta. 

 
 
Esta casa está localizada na zona do Castelo, com uma localização muto agradável, encontra-se a poucos minutos da 
praia do Castelo. 
Dentro da casa você tem 1 despensa, 2 quartos com 2 camas de solteiro, 2 casas de banho, cozinha, sala de estar e 
sala de jantar com TV e lareira. 
A casa fica perto dos restaurantes e das lojas. 

 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V2 (4 pax) 131 € 161 € 199 € 248 € 108 € 



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 Gabi V3 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV Satélite 
 Wi-fi incluído 
 Churrasqueira 

Localização: 
A poucos minuto da Praia de São Rafael. 

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 sob consulta. 

 
 
Esta casa está localizada na área de Cerro de Águia, com uma localização agradável, a poucos minutos da praia de São 
Rafael. 
Fora da casa, há uma piscina, um terraço circundante, jardim, churrasqueira e chuveiro exterior. Dentro da casa, há 
uma cozinha, sala de estar e sala de jantar, 1 quarto duplo com casa de banho, 2 quartos com 2 camas de solteiro e 1 
casa de banho. 
A casa fica perto dos restaurantes e das lojas. 
 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V3 (6 pax) 159 € 191 € 241 € 299 € 131 € 



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 Gui V4 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV por satélite 
 Wi-fi incluído 
 Ar condicionado 

Localização: 
Praia da Galé a 200 m 

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 sob consulta. 

 
 
Esta vivenda está localizada na zona da Galé, com uma localização agradável, a poucos minutos da praia da Galé. 
Fora da casa há uma piscina, um terraço circundante, jardim, churrasqueira e chuveiro exterior. Dentro da casa há 2 
quartos duplos, 1 banheiro, cozinha, sala de estar e sala de jantar. No 1 º andar há 1 quarto duplo com casa de banho 
e 1 quarto com 2 camas de solteiro com casa de banho. 
A casa fica perto dos restaurantes e dos estabelecimentos comerciais (100m). 

 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V4 (8 pax) 190 € 232 € 285 € 358 € 159 € 



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 Hunês V3 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV Cabo 
 Wi-fi incluído 
 Churrasqueira 

Localização: 
A poucos minutos da Praia do Castelo 

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 sob consulta. 

 
 
Esta casa está localizada na zona das Sesmarias, com uma localização agradável, encontra-se a poucos minutos da 
praia do Castelo. 
Fora da casa há uma piscina, um terraço circundante, churrasqueira e chuveiro exterior. Dentro da casa há uma 
despensa, cozinha, sala de estar e jantar com lareira. No 1 º andar há 2 quartos de casal com casa de banho e 1 
quarto com 2 camas de solteiro com casa de banho. 
A casa fica a 5 minutos do centro de Albufeira de carro. Os restaurantes e mini-mercados estão apenas a 250/500m de distância. 

 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V3 (6 pax) 159 € 191 € 241 € 299 € 131 € 



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 Lili V3 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV por Cabo 
 Churrasqueira 

Localização: 
500m Praia dos Pescadores 

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 sob consulta. 

 
 
Esta moradia geminada de 3 quartos, está localizada na zona do Cerro Branco, zona agradável a poucos minutos do 
centro e da Praia dos Pescadores de Albufeira (500m). 
A casa oferece 3 quartos, está dividida da seguinte forma: R/C dispõe de sala comum, casa de banho e cozinha com 
acesso para o exterior.No 1ºA dispomos de 1 quarto de casal e 2 quartos com camas de solteiro bem como mais 1 
casa de banho. O exterior oferece a zona do BBQ, piscina , terraço envolvendo a piscina e um chuveiro exterior. 
A casa está a poucos instantes de restaurantes e zona de compras (100m). 
 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V3 (6 pax) 159 € 191 € 241 € 299 € 131 € 



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 Lote 7 V4 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV por satélite 
 Wi-fi incluído 
 Ar condicionado 

Localização: 
3 km da Guia 

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 sob consulta. 

 
 
Esta casa está localizada na zona de Alamos, com uma localização agradável, a poucos minutos da Guia (3 km). 
A casa fica perto dos restaurantes e das áreas comerciais. 
Fora da casa, há uma piscina, um terraço, jardim, churrasqueira e chuveiro exterior. Dentro da casa, há 1 quarto 
principal, 1 casa de banho, 1 cozinha, sala de estar e sala de jantar. 1 º andar é composto por suite principal, 1 quarto 
duplo com casa de banho, 1 suíte de solteiro. 
 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V4 (8 pax) 190 € 232 € 285 € 358 € 159 € 



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 Lote 18 V3 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV Satélite 
 Wi-fi incluído 
 Ar Condicionado 
 Churrasqueira 

Localização: 
2,5 km da Praia 

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 sob consulta. 

 
 
Esta casa está localizada no Clube Albufeira, a poucos minutos da cidade de Albufeira. 
A casa fica perto dos restaurantes e das áreas comerciais. 
Fora da casa, há uma piscina, um terraço circundante, jardim, churrasqueira e chuveiro exterior. Dentro da casa, você 
tem 1 quarto de casal com casa de banho, 1 casa de banho, 1 cozinha, sala de estar e sala de jantar. 1 º andar é 
composto por 1 quarto de banho duplo, 1 quarto duplo, 1 casa de banho. 
A moradia oferece uma vista panorâmica sobre o resort Clube Albufeira. 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V3 (6 pax) 159 € 191 € 241 € 299 € 131 € 



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 Luana V3 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV Satélite 
 Wi-fi incluído 
 Ar Condicionado 
 Churrasqueira 

Localização: 
A poucos minutos da Praia de São Rafael 

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 sob consulta. 

 
 
Esta casa está localizada na área do Cerro da Águia, com uma localização agradável, a poucos minutos da praia de São 
Rafael. 
Fora da casa há uma piscina, um terraço, jardim, churrasqueira e chuveiro exterior. Dentro da casa você tem a 
cozinha, sala de estar e sala de jantar, 1 wc, 1 quarto de duplo com casa de banho, 2 quartos com 2 camas de solteiro 
com casa de banho. 
A casa fica perto dos restaurantes e das lojas. 
 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V3 (6 pax) 159 € 191 € 241 € 299 € 131 € 



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 Natália V4 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV por satélite 
 Wi-fi incluído 
 Ar condicionado 

Localização: 
A poucos minutos da Praia da Coelha 

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 sob consulta. 

 
 
Esta villa situa-se na zona da Coelha, com uma localização agradável, a poucos minutos da praia da Coelha. 
Fora da casa, há uma piscina, um terraço circundante, jardim, churrasqueira e chuveiro exterior. Dentro da casa há 1 
quarto com 2 camas de solteiro, 1 casa de banha, cozinha, sala de estar e sala de jantar. No primeiro andar há 1 
quarto duplo com casa de banho, 2 quartos com 2 camas de solteiro e casa de banho. 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V4 (8 pax) 190 € 232 € 285 € 358 € 159 € 



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 Nora V3 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV Satélite 
 Wi-fi incluído 

Localização: 
A poucos minutos da Praia da Coelha 

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 sob consulta. 

 
 
Esta casa está localizada na zona da Coelha, com uma localização agradável a poucos minutos da praia da Coelha. 
Fora de casa, há uma piscina, um terraço circundante, jardim, churrasqueira e um chuveiro exterior. Dentro da casa, 
há 1 quarto duplo com casa de banho, 1 casa de banho, cozinha, sala de estar e sala de jantar. No 1 º andar, há 1 
quarto duplo com casa de banho, e 1 quarto com 2 camas de solteiro com casa de banho. 
A casa fica perto dos restaurantes e das lojas. 
 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V3 (6 pax) 159 € 191 € 241 € 299 € 131 € 



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 Palmeiras V4 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV Cabo 
 Wi-fi incluído 
 Ar condicionado 
 Barbecue 

Localização: 
A poucos minutos da Praia do Castelo 

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 sob consulta. 

 
 
Esta moradia de está a minutos da Praia do Castelo, ideal para férias em família para aproveitar a praia ou o conforto 
da piscina privativa. 
Composta por 4 quartos, oferece lazer e descontração até 8 pessoas. Equipada e decorada com para satisfazer as 
necessidades dos seus inquilinos, desde cozinha equipada a sala de estar com grande televisor plano. 
O exterior oferece uma ampla piscina com zona de lazer e área próprio de BBQ para o churrasco de fim de dia. 
 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V4 (8 pax) 190 € 232 € 285 € 358 € 159 € 



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 Quinta do Jolú V4 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV por satélite 
 Wi-fi incluído 
 Ar condicionado 

Localização: 
A poucos minutos, a pé, da Vila da Guia. 

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 sob consulta. 

 
 
Esta casa situa-se na zona da Quinta Jolu, com uma localização agradável, a poucos minutos, a pé, da Vila da Guia. 
Fora da casa há uma piscina, um terraço circundante, jardim e churrasqueira. Dentro da casa há 1 casa de banho, 
cozinha, sala de estar e jantar. No 1º andar há 1 quarto de casal, 3 quartos com 2 camas de solteiro e 2 casas de 
banho. 
A casa fica perto dos restaurantes e das lojas. 

 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V4 (8 pax) 190 € 232 € 285 € 358 € 159 € 



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 Santa Maria V2 

Facilidades: 
 Piscina Privada 
 TV por satélite 
 Wi-fi incluído 
 Ar condicionado 

Localização: 
5,5 km da Praia 

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 sob consulta. 

 
 
Esta casa está localizada na zona do Vale de Santa Maria, com uma localização agradável, encontra-se a poucos 
minutos do centro histórico de Albufeira. 
Fora da casa, há uma piscina, um terraço circundante, jardim e churrasqueira. Dentro da casa, há um 1 quarto de 
casal, 1 casa de banho, cozinha, sala de estar e jantar. No 1 º andar, há 1 quarto com 2 camas de solteiro e casa de 
banho. 
A casa fica perto dos restaurantes e das lojas. 

 

01.06 – 12.06 
12.09 – 25.09 

13.06 – 03.07 
29.08 – 11.09 

04.07 – 17.07 
22.08 – 28.08 

18.07 – 21.08 26.09 – 31.10 

Villa V2 (4 pax) 131 € 161 € 199 € 248 € 108 € 


