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LOCALIZAÇÃO

OS NOSSOS
QUARTOS

CENTRO DE 
CONGRESSOS

O EPIC SANA Algarve, situado sobre a Praia da Falésia, encontra-se rodeado por 8 hectares de 
pinhal e zonas verdes. A localização privilegiada permite acesso direto à praia de forma rápida 
e conveniente. As vastas áreas arborizadas e jardinadas convidam a um passeio pelas 
diferentes zonas de lazer disponíveis no resort, sempre com a falésia como pano de fundo.

Praias:  
Falésia/Albufeira;  
Olhos d’Água 
Golfe 
Desportos aquáticos 
Mergulho 
Pesca Desportiva 
Atividades outdoor 
Campo de Futebol com pista de 
tartã  
Parques Aquáticos 
Aer. de Faro (FAO) a 37 km

3 Piscinas exteriores para adultos | 2 Piscinas exteriores para crianças | Piscina interior aquecida | Serviço de bar nas piscinas | 
2 Quartos Deluxe / Vista Vista Resort | 1 So Suite T0 para hóspedes com mobilidade reduzida | Parque de Estacionamento com 
carregamento elétrico | Little Stars Kids Club com Parque Infantil (sazonal) | Campo polidesportivo (Ténis & Voleibol) | Aluguer 
de automóveis | Assistência Médica 24h (por solicitação) | Lavandaria / Limpeza a Seco | Room Service 24h | Staff Multilingue | 
Green Fees especiais em vários campos de golfe do Algarve | Wi-fi gratuito nos quartos e zonas públicas.

SERVIÇOS E FACILIDADES:  

160 Quartos Deluxe (com 32 m2 e 
varanda/terraço privado) | 2 Suites 
Deluxe Ocean Side (64 m2) | 44 
Quartos Deluxe Vista Resort | 68 
Quartos Deluxe Vista Piscina | 48 
Quartos Deluxe Ocean Side | 2 Deluxe 
Suites Ocean Side 
 
As 24 Deluxe Garden Suites são a 
opção mais espaçosa e exclusiva, 
com áreas entre os 73 m2 - 175 m2, que 
incluem zona de estar e permitem 
maior autonomia e privacidade. 
 
10 Deluxe Garden Suites (Piso único - 
73 m2) | 13 Deluxe Garden Suites 
Duplex (110 m2) | 1 Grande Deluxe 
Garden Suite Duplex (175 m2) 
 
43 Resort Suites com um ambiente 
mais familiar, das quais 8 permitem  
a conversão para um So Suite Home  
T2 (T0 + T1). 
20 So Suite T0 (38 m2) | 23 Suite Home 
T1 (79 m2) 
 
Todas as 229 unidades de alojamento 
dispõem de variadas comodidades  
e facilidades que tornam a estadia 
ainda mais confortável.

Com cerca de 1.500 m2, o SPA convida 
à busca do bem-estar do corpo e da 
mente. Inclui 5 salas de tratamento, 1 
duche Vichy e 1 pavilhão de 
tratamento para casais com jardim e 
jacuzzi privativos. Possui ainda sauna, 
banho turco e piscina de relaxamento. 
 
O Fitness Center dispõe de um ginásio 
com modernos equipamentos de 
treino cardiovascular e de 
musculação. O espaço oferece ainda 
um estúdio para aulas de grupo.  
 
Programas de saúde e bem-estar 
disponíveis.

O EPIC SANA Algarve dispõe de 5 
restaurantes sazonais e 2 bares. 
 
Restaurantes:  
Abyad, buffet ou à carta | Al Quimia, 
cozinha fine dining | Open Deck, 
snacks e cozinha  portuguesa | Lima 
Cucina & Cocktails, cozinha italiana |  
UDDO, cozinha japonesa. 
 
Proporcionam uma viagem sem 
limites pelos sabores internacionais, 
de fusão, portugueses e, como não 
podia deixar de ser, com um especial 
enfoque nos ingredientes regionais. 
 
Bares:  
Bluum Bar, aberto todo o ano, tem  
uma linha trendy, cocktails arrojados  
e uma animada programação 
musical; Open Deck (sazonal), 
localizado junto às piscinas, são 
servidas refrescantes bebidas e 
snacks durante o dia.

O EPIC SANA Algarve dispõe de um 
Centro de Congressos com uma área 
de 1.848 m2, luz natural e mais de 
1.000 m2 de espaços exteriores. 
 
A Sala Atlântico (piso 0) com 1.029 m2, 
divisível até 3 salas com áreas entre  
os 245 m2 cada e os 755 m2, com 
altura de 4,2 m. Possibilidade de 
utilização de Foyers entre os 274 m2 e 
os 346 m2. 
 
A Sala Pacífico (piso -1) com 819 m2, 
divisível até 5 salas com áreas entre 
os 62 m2 e os 619 m2, com altura de 
4,2m. Possibilidade de utilização de 
Foyers entre os 114m2 e os 314m2.  
Salas com equipamento audiovisual 
integrado.


