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Os hóspedes podem definir o seu próprio ritmo: repousar no trio de piscinas ou praias, descontrair no spa, experimentar 
sabores portugueses e internacionais nos restaurantes e no bar, ou  aproveitar as batidas dos DJ residentes 

pela 
1 • I «11...... 
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Situado em Albufeira, o novo 

hotel do grupo Marriot Inter-

national traz, pela primeira vez 
a Portugal, a energia distintiva 
da marca W. O projeto com 

134 quartos e 83 residências 
junta detalhes das paisagens 
naturais do Algarve e da rique-
za histórica portuguesa com 
a assinatura da marca. O ho-

tel de 5 estrelas dá as boas-

-vindas aos hóspedes com 
uma parede adornada com 
pratos de cerâmica da marca 

Vista Alegre, homenageando 

o artesanato e a arte da olaria. 

No W Lounge, uma estrutura 

feita de painéis de vidro repre-

senta a variedade de conchas 

e corais das praias algarvias. 

Os sofisticados quartos ofe-

recem vistas deslumbrantes 

sobre os jardins e o oceano, 

num estilo clean com aponta-

mentos locais, como cabecei-

ras inspiradas nas igrejas da 

região, mosaicos de cerâmica 

algarvia e padrões de croché. 

O W Algarve convida ainda à 

descoberta de cinco destinos 

gastronómicos através do chef 

Nuno Gonçalves: na Market 

Kitchen; no WET Deck, com 

uma piscina infinita, no SIP 

WET; no restaurante Paper 
Moon no topo do hotel, com 

uma vista espetacular sobre 

o Atlântico ou, ao lado, no 

Sea Sky, perfeito para socia-

lizar com um cocktail após o 

jantar, admirando a paisagem 

da baía de Armação de Pêra. 

Para relaxar, destaque-se ain-

da o Away SPA, com salas de 

massagem, cabeleireiro, Nails 

Bar, Express Booths, zona com 

sauna, banho turco, hidromas-

sagem e uma área de relaxa-

mento ao ar livre com vista 

para os jardins. O hotel ofe-

rece uma programação men-

sal de DJ, festas e concertos 

de artistas nacionais e inter-

nacionais durante todo o ve-

rão nos diferentes espaços de 

entretenimento. 

Preço:  A partir de €685 por 

noite (época alta). 

Informações:  Tel. 289 372 

300 / www.marriott.pt 
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