
EPIC SANA Algarve Hotel
Pinhal do Concelho, Praia da Falésia - Olhos de Água

8200-593 Albufeira, Portugal

Tel: +351 289 104 300
info.algarve@epic.sanahotels.com

www.sanahotels.com

ABERTO TODO O ANO

SAZONAL

SAZONAL

Reserva aconselhada (Extensão 9)
E-mail: alquimia@epic.sanahotels.com
Dress Code: Smart ou Elegant Casual. 

RESTAURANTES E BARES

ABERTO TODO O ANO

SAZONAL

OPEN DECK
Situado à beira da piscina, o Open Deck dispõe durante o 
dia de refeições ligeiras. Durante o verão dispõe também 
de jantares ao ar livre inspirados na tradição e nas 
referências da gastronomia nacional, num ambiente 
acolhedor, familiar e descontraído.

RESTAURANTE AL QUIMIA
Criativo, moderno e inspirado nos produtos regionais e na 
proximidade ao mar, assim se define o renovado Al 
Quimia. Um espaço onde a gastronomia é vivida pela 
utilização de produtos sazonais, locais e de origens 
sustentáveis. Espaço intimista indicado para momentos 
especiais a dois.

RESTAURANTE ABYAD
No Abyad pode desfrutar das principais refeições, num 
ambiente familiar e descontraído. 
O restaurante apresenta uma oferta gastronómica 
variada, com base na cozinha internacional adaptada aos 
mais saborosos ingredientes regionais. Nos dias mais 
quentes desfrute da zona exterior.

UDDO
Localizado junto ao lobby, com uma esplanada 
com vista panorâmica sobre o resort é um 
espaço sazonal caracterizado pela entrega de 
sabores autênticos do Japão, acompanhados 
por uma ampla variedade de sakés, cocktails e 
chás conceituados.

BLUUM BAR
Localizado de frente para o ABYAD, no Bluum 
Bar os cocktails ganham uma nova vida. Desde 
os clássicos aos mais arrojados, diversos 
aromas e texturas com efeitos visuais 
surpreendentes transformam a experiência de 
beber um simples cocktail num momento 
inesquecível. A acompanhar pode desfrutar de 
refeições ligeiras. 

LIMA
Localizado nas Resort Suites, junto ao Kids 
Club, o Lima é o local ideal para desfrutar de 
um all day Brunch em família. À noite, LIMA 
“Cucina & Cocktails” junta aos sabores 
tradicionais e serviço personalizado de uma 
trattoria Italiana autêntica.

Consulte os horários dos espaços no calendário de actividades do resort.

KIDS CLUB

LOVE TREE

SPA & FITNESS CENTER

PISCINA

RESTAURANTE

PARQUE INFANTIL

PARQUE

BAR

CAMPO POLIDESPORTIVO

ACESSO À PRAIA

ACESSO À GARAGEM

O resort dispõe de 5 piscinas, divididas entre o Hotel e as Resort Suites.

Para uma estadia mais agradável, solicitamos a gentileza de não reservar camas de piscina com toalhas 
ou outros objectos.

Agradecemos a sua compreensão e desejamos-lhe uma estadia EPIC.
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Saiba mais sobre as ofertas especiais 
do mês através da extensão 2300.

ALOJAMENTO

www.algarve.epic.sanahotels.com
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O EPIC SANA Algarve Hotel dispõe de 3 
espaços distintos de alojamento: o edifício 
principal do hotel, as Resort Suites e as 
Garden Suites Deluxe. Inspirados no 
pinhal onde o resort se insere, todos os 
alojamentos possuem varanda ou terraço, 
com vista resort, oceano ou piscina. Os 
espaços amplos aliados ao design e à 
tecnologia de ponta maximizam a 
experiência, onde prima o conforto e 
bem-estar.

KIDS CLUB

SAZONAL

LITTLE STARS KIDS CLUB
Espaço interior e exterior de actividades 
para crianças dos 4 aos 12 anos.  

Com 1.848m2 de espaço interior e 1000m2 
de espaços exteriores, um pé direito de 4,2m, luz 
natural em todas as salas, cobertura WiFi e 
equipamentos audiovisuais integrados, o Centro 
de Congressos é uma opção incontornável para 
eventos empresariais e sociais.

SAYANNA WELLNESS
Desfrute de um espaço dedicado à Saúde e 
Bem-estar, onde o espera uma vasta selecção 
de tratamentos individuais e para casais. 
Conheça os programas completos Sayanna 
Retreats, personalizados e preparados pelos 
nossos profissionais, que incluem exercício, 
alimentação e bem-estar. O Fitness Center 
dispõe de um ginásio com equipamentos de 
treino cardiovascular e de musculação, assim 
como um estúdio para as aulas de grupo.


