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Pestana Dom João II 

Det här är en 4-stjärnig hotellanläggning med utmärkt läge. Du har den 
suveräna stranden framför hotellet, gångavstånd till mysiga fiskebyn 
Alvor som lockar med flera trevliga restauranger. 

 
Hotellet har 247 ljusa och 
modernt inredda rum, alla 
har balkong eller terass. Vid 
hotellet finns 
internetanslutning. 
Här finns flera restauranger 
som Pavilhão do Reis im som 
serverar frukost och 
halvpensions middagar. 
Retiro do Rei – är en Snack-
Bar vid poolkanten, 
Atlântico – serverar en 
Portugisisk & internationell 
meny, Cabana-Marché - 
Ocean snackbar på stranden 
öppen från maj till oktober. 

Vissa kvällar är det underhållning med levande musik i Bar do Príncipe. 
Snacks och cocktails finns i en av de 3 barerna, varav 2 är endast öppen 
sommartid.  
I trädgården finns ett trivsamt område med havsvattenpool och 
solterrass med solsängar. Från trädgården har man direkt anslutning till 
den underbara stranden som är en de allra bästa på hela Algarve 
kusten.  
Här spelar du Pestanas banor, Alto G & CC Golf Vale da Pinta, Golf 
Quinta do Gramacho och Vila Sol. Quinta do Gramacho är en 
utmanande och variationsrik 18-hålsbana. Det är en öppen parkbana 
med en del uppvuxna träd och anlagda vattenhinder som kräver en 
genomtänkt spelstrategi. Vale da Pinta är en omväxlande 
mästerskapsbana som håller en mycket hög klass när det gäller 

underhåll, kondition på greener och 
fairways. Alto är något mer 
utmanande än den verkar på 
pappret. De flesta greenerna är 
upphöjda och det är smala fairways. 
Vila Sol som ligger i Vilamoura löper 
genom en kuperad miljö. Det är en 
omväxlande och rolig bana att spela 
som är en utmaning både för hög- 
som låghandikappade. 

 
Fakta  
RUM: 
247 rum 

FACILITETER: 
Gym, fitness, pooler 

AVSTÅND: 
Faro flygplats 75 km 
Alvor 3 km  
Portimão 8 Km  
Lagos 22 Km  
Alto G & CC 3 km  
Golf Vale da Pinta 24 Km  
G Quinta do Gramacho 13 Km 
Vila Sol 57 km 

 

 

 

 

 

  

Njut av golf och de bästa 
stränderna på Algarve 
kusten 
Här bor du direkt vid Alvor 
Beach, en av Algarve kustens 
bästa stränder och har nära till 
flera fina golfbanor. Efter en 
skön golfdag har du tid att 
upptäcka Algarves mysiga små 
pittoreska fiskebyar. 
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