- Alojamento
O Aldeamento possui uma vasta
tipologia de alojamento,
apartamentos e villas de traça
rústica, com kitchenette ou
cozinha devidamente equipadas,
TV, terraço ou varanda; inseridos
em espaços verdes e ajardinados.
• T0 / Estúdio capacidade até 2
pessoas
• T1 Apartamentos ou Villas com
capacidade até 4 pessoas
• V2 Villa com capacidade até 6
pessoas
• V3 Villa com capacidade até 8
pessoas
• V4 Villa com pacidade até 10
pessoas

- Lazer, Desporto e entretenimento

O Aldeamento Pedras da
Rainha tem caraterísticas
únicas tanto pela sua
localização privilegiada como
pela excelente oferta de
alojamento e facilidades.
Enquadra-se no conjunto
urbano de Cabanas de Tavira
contudo os seus amplos
espaços verdes e ajardinados
dão-lhe privacidade e
quietude. Excelente para férias
relaxantes a dois, familiares e
desportivas.
Localização
A 5km a Leste de Tavira, junto
à vila piscatória de Cabanas de
Tavira, apenas a 200mts do
centro desta e a 800mts da
extensa praia de Cabanas
GPS - 37O08’21.5”N
7O36’06.9”W

Promovemos o seu bem-estar
aliado a um estilo de vida mais
ativo. Disponibilizamos:
• Piscina exterior

• 5 Campos de Ténis
• 2 Campos de Padel Ténis
• 1 Campo de Voleibol de Praia
• 1 Campo de Bowling relvado
• Percursos cicláveis e pedestres
tanto na envolvente do
Aldeamento como mais distantes

- Bares e Restaurante
O Bar Lido junto à piscina é um espaço acolhedor com uma
ampla esplanada, oferece serviço de bar / snack, cafetaria e
gelataria diariamente até às 00h00. Ao lado o Restaurante
Príncipe, onde poderá apreciar a boa cozinha com sabores
regionais e internacionais. O espaço Club House oferece
serviço de bar de apoio aos eventos desportivos, que se
realizam nas instalações desportivas do Aldeamento.

- Praia de Cabanas
• Acesso gratuito por barco para travessia da Ria até à Ilha
de Cabanas
• Praia com bandeira azul, aluguer de toldos, duches e bar /
cafetaria

- Serviços
Para tornar a sua estadia memorável, a nossa
equipa de Recepção estará sempre disponível
para lhe sugerir diversas atividades ou
experiências que temos em parceria com outras
empresas especializadas, tais como:
• Programas de ciclismo de estrada e
cicloturismo
• Programas de caminhadas com guia
• Observação de Aves
• Excursões locais e regionais
• Mergulho
• Kitesurfing
• Equitação
• Supermercado
• Lavandaria Self-service
• Mini-clube disponível de meados de Junho a
Setembro
• Parque infantil
• Estacionamento
• Aluguer de bicicletas e equipamentos
adicionais e aluguer de viaturas

- Eventos
• Organização de eventos, banquetes e
casamentos

Aldeamento Pedras da Rainha
Cabanas
8800 591 Tavira
Reservas:
 +351 281 380 034
 +351 281 380 038
@ reservas@pedrasdarainha.com
 www.pedrasdarainha.com

