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Esperamos que este documento 
ajude a conhecer melhor a nossa 
unidade. Por favor mantenha-o 
em boas condições. Os hóspedes 
seguintes irão agradecer.
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DESCRIÇÃO GERAL

Em plena Praia da Rocha, com uma vista privilegiada sobre o Oceano Atlântico, o Hotel Algarve Casino é 
o cenário ideal para férias que aliam o conforto e o requinte, o lazer e os negócios. Próximo de grandes 
infra-estruturas turísticas - campos de golfe, marinas, museus e parques aquáticos, tem um Casino 
próprio e está localizado a poucos metros de inúmeros bares, restaurantes, discotecas e pontos de 
divertimento locais. Aqui, uma experiência dinâmica e cosmopolita espera por si.

LOCALIZAÇÃO

Avenida Tomás Cabreira – Praia da Rocha 
8500-802 Portimão 
Tel: +351 282 402 000 | Fax: +351 282 402 099
E-mail: hotelalgarve@solverde.pt | Site: www.gruposolverde.pt
Coordenadas GPS: 37°07’05.69” N | 8°32’03.26” W

CARACTERÍSTICAS

• 5 Estrelas 
• 6 Pisos
• 3 Elevadores
• 192 Quartos (143 com varanda e vista mar) e 
 16 Suítes (11 com varanda e vista mar)
• Casino
• 2 Bares 
• 4 Restaurantes 
• 8 Salas de Conferência 
• Garagem e Parque de Estacionamento
• Piscina para adultos, de água salgada, 
 aquecida (de 01 de Março a 31 de Outubro)
• Piscina para crianças, de água salgada
• Parque infantil
• Papelaria
• Salão de Cabeleireiro
• Minibar
• Secador de cabelo

• Telefone com acesso directo ao exterior
• TV por Cabo
• Internet Wireless e Cyber Point
• Fax, fotocópias, digitalizações
• Câmbios 
• Serviço de Valet Parking
• Serviço de Baby-sitter
• Ar condicionado 
• Corrente eléctrica – 220 V
• Área ajardinada
• Clube de Saúde (Ginásio, Banho Turco, 
 Sauna, Jacuzzi e Sala de Massagens) 
• Serviço de quartos 24h
• Ponto de carregamento carros eléctricos: 
   Tesla + Universal + Porsche
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Se necessitar de contactar a Recepção marque “11”. Para o Serviço de Quartos marque “10”.

ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | Existe toda uma variedade de actividades que poderá 
realizar durante a sua estada: Wind-surf, Ski Aquático, Jet-Ski, passeios a cavalo, de barco, de jeep, de 
mota, de bicicleta, pedestres, pesca, mergulho, etc. Bem perto do Hotel localizam-se também vários 
parques aquáticos e de lazer. Para informações, reservas e transporte, por favor contacte a Recepção.

ANIMAÇÃO | Espectáculos variados, nacionais e internacionais, no salão Aladino, no Casino 
(mediante programação - anual). Pianista no lobby do Hotel (mediante programação - anual). 
Entretenimento musical no lobby do Hotel (mediante programação - sazonal).

ALUGUER DE AUTOMÓVEIS | Serviço disponível mediante reserva com antecedência. Dispomos de 
condições especiais na Europcar. Para informações e reservas, contacte a Recepção.

AMENITIES DE BANHO | Para além dos que se encontram disponíveis no quarto, poderá solicitar 
na Recepção kit de dentes e kit de barbear.

AMENITIES DE CONFORTO | Para além do kit de engraxar e do kit de costura disponíveis no quarto, 
poderá solicitar reposição à Recepção.

AMENITIES DE ESCRITÓRIO | Para além dos que se encontram disponíveis no quarto (caneta, 
bloco, folha de papel, envelopes, postais, etc.) poderá solicitar maior quantidade na Recepção.

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO | São permitidos cães até 15 kg, apenas nos quartos, mediante custo adicional. 
É estritamente proibida a sua permanência nas áreas públicas (regulamento facultado na Recepção).

AR CONDICIONADO | Edifício principal: o comando encontra-se na parede; Esplanada: o comando é portátil.

ARRUMAÇÃO DE QUARTO | Se desejar determinar a hora de arrumação do quarto, por favor informe a 
Recepção. Coloque a placa “Não incomodar” no exterior da porta do quarto, caso pretenda não ser incomodado.

BABY-SITTING | Mediante marcação prévia na Recepção. Serviço cobrado directamente pela baby-sitter.

BERÇOS | Serviço gratuito, a solicitar na Recepção.

BAGAGEM | Serviço de bagageiro disponível.

A|B
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CABELEIREIRO | Serviço disponível mediante reserva (excepto Domingos e Feriados).

CAMAS EXTRA | Serviço disponível mediante reserva (condicionado à tipologia da acomodação).

CÂMBIOS | Efectuados apenas a hóspedes, 24h por dia. Consulte na Recepção taxas e moedas de 
troca disponíveis.

CARTÕES DE CRÉDITO | Aceitamos: American Express, Visa, MasterCard e Dinner’s Club.

CHEGADA | A partir das 14h00.

COFRES E VALORES | Colocamos gratuitamente à disposição dos nossos hóspedes cofres 
individuais, no quarto. Dispomos ainda de serviço gratuito de depósito de valores em cofre central 
existente na Recepção.

CONCESSÃO DE PRAIA | De Junho a Setembro, das 09h00 às 19h00. Poderá alugar camas e 
chapéus-de-sol (custo adicional). Os nossos funcionários da praia estão ao seu dispor. As toalhas 
levantadas na piscina podem ser utilizadas na concessão gratuitamente.

CLUBE DE SAÚDE | Piso -1. Ginásio gratuito. Sauna, Banho Turco e Jacuzzi, das 09h00 às 19h30. 
Massagens mediante reserva, das 10h00 às 19h00h, de Segunda a Sábado. Preçário no quarto. 
Para mais informações marque 241.

CORRENTE ELÉCTRICA | 220V. As tomadas da casa de banho apenas permitem a utilização de 
máquinas de barbear.

CORREIOS | Poderá enviar e receber a sua correspondência na Recepção.

CYBER POINT | Sala de computadores com acesso à Internet. Senhas de acesso na Recepção 
(custo adicional).

DESPERTAR | Marcações na Recepção.

DIRECTOR DE SERVIÇO | Um membro da Direcção do Hotel encontra-se à sua disposição.

C|D
Se necessitar de contactar a Recepção marque “11”. Para o Serviço de Quartos marque “10”.
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ENGOMADORIA | Para conhecer todas as condições consulte o impresso que se encontra no quarto (a 
preencher para requisitar o serviço). Também disponível em serviços expresso mediante pagamento 
de taxa adicional. Entregue a roupa à empregada de quartos ou contacte a Recepção. 

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS | Dispomos de parque de estacionamento a 200m gratuito, coberto 
e vigiado 24h. Também dispomos de garagem privada com número de lugares limitado, no piso -1, 
de acesso directo ao interior do Hotel (aluguer de garagem a solicitar na Recepção). Serviço de Valet 
Parking mediante disponibilidade.

EXCURSÕES E ROTEIROS TURÍSTICOS | Se desejar conhecer melhor o Algarve, fazer excursões 
nacionais ou internacionais, ou realizar qualquer outra actividade recreativa, são inúmeras as 
sugestões que temos para si. Os nossos recepcionistas terão o maior prazer em dar todas as 
informações e em fazer as respectivas marcações.

FARMÁCIA | Contacte a Recepção para saber qual a farmácia mais próxima e obter informações sobre 
farmácias de serviço.

FAX / FOTOCÓPIAS | Serviço disponível 24h na Recepção (custo adicional).

FLORES | Encomendas a solicitar na Recepção.

GOLFE | Informações de Campos de Golfe na Região com a Recepção. Condições especiais oferecidas 
aos nossos hóspedes. Pacotes de Golfe: Alojamento, reserva de golfe e rent-a-car.

INCÊNDIO | Em caso de incêndio, favor seguir as instruções afixadas na porta do quarto e avisar a 
Recepção ou a telefonista de imediato.

INTERNET | Sistema Wireless em todo o Hotel (gratuito) e Cyber Point (custo adicional).

JORNAIS / REVISTAS | Nacionais e internacionais, à venda na nossa Papelaria. Piso 0.

E|F|G|I|J
Se necessitar de contactar a Recepção marque “11”. Para o Serviço de Quartos marque “10”.
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LAVANDARIA | Utilize o impresso existente no seu quarto e entregue a roupa à empregada de quartos. 
No impresso estão mencionados os valores para serviço normal e urgente. O serviço de lavandaria é 
externo, pelo que está condicionada a hora de entrega e sujeita a confirmação. Para mais informações 
contacte a Recepção.

LIMPEZA DO QUARTO | Efectuada entre as 09h00 e as 17h30. Se pretender a limpeza a hora 
determinada por favor solicite na Recepção.

LIVRO DE RECLAMAÇÕES | Disponível na Recepção do Hotel.

MASSAGENS | A realizar no Clube de Saúde, Piso -1, ou no quarto. Preçário disponível no quarto. Para 
marcações, por favor contacte a Recepção ou o Clube de Saúde (marque 241).

MEIA-PENSÃO | Mediante reserva. Poderá alterar o seu regime de Alojamento e Pequeno-Almoço para 
Meia-Pensão ou Pensão Completa, mesmo após a chegada.

MÉDICO | Caso necessária assistência médica no Hotel, contacte a Recepção. O serviço será cobrado 
pelo médico directamente. Todas as informações serão igualmente prestadas se pretender consultar 
um médico fora do Hotel.

MENSAGENS | Para as receber, queira dirigir-se à Recepção.

MINIBAR | Disponível em todos os quartos. Preçário e relação de bebidas disponível no quarto. O 
stock é verificado e reposto diariamente. Agradecemos que no dia da saída informe a Recepção dos 
consumos da última noite.

MUDANÇA DE ROUPA | Feita diariamente. Se necessitar de muda suplementar, contacte a Recepção.

L|M
Se necessitar de contactar a Recepção marque “11”. Para o Serviço de Quartos marque “10”.
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PAGAMENTOS | Aceitamos cartões de crédito, cheques, cheques de viagem, numerário e transferências bancárias 
(confirmadas previamente à chegada). Pagamentos directos da estada devem ser efectuados à chegada.

PAPELARIA | Piso 0. Revistas e Jornais nacionais e internacionais. Tabaco, livros, chocolates, 
postais ilustrados e recordações. De Segunda a Quinta-feira das 09h00 às 19h00. Sexta-feira e 
Sábado das 09h00 às 15h45. Domingo das 09h00 às 14h45.

PARTIDA | A hora de saída do quarto é até às 12h00 (condições para saídas tardias a confirmar 
com a Recepção). Se sair antes das 07h30, será possível encomendar ao Serviço de Quartos o 
Pequeno-Almoço tipo Continental, gratuitamente.

PENSÃO COMPLETA | Mediante reserva. Poderá alterar o seu regime de Alojamento e Pequeno-
Almoço para Meia-Pensão ou Pensão Completa, mesmo após a chegada.

PEQUENO-ALMOÇO | Buffet, servido no Piso -1, no Restaurante Amendoeiras, diariamente das 07h30 
às 10h00. Continental, servido no quarto até às 11h00, sem custos adicionais. Para encomendar, utilize o 
formulário que encontra no quarto, colocando-o no lado exterior da porta ou contacte o Serviço de Quartos.

PERDIDOS E ACHADOS | Por favor contacte a Recepção.

PIQUENIQUE | Pode substituir a refeição de Meia-Pensão no Hotel por um Piquenique. Por favor 
contacte o Serviço de Quartos.

PISCINAS | Piso – 2, no exterior. Para adultos, de água salgada, aquecida (de 01 de Março a 31 de 
Outubro). Para crianças, de água salgada. Horário: de Maio a Outubro das 09h00 às 19h00. De Novembro 
a Abril das 09h00 às 18h00. Toalhas, espreguiçadeiras e chapéus-de-sol gratuitos nas piscinas.

PRAIA | Existe um acesso directo à praia pelas escadas situadas entre as duas piscinas. Na nossa concessão 
de praia poderá alugar camas e chapéus-de-sol. Os nossos funcionários da praia estão ao seu dispor. Horário 
de abertura do acesso: Abril a Setembro - das 07h00 às 20h00. Outubro a Março – das 08h00 às 18h00.

RECEPÇÃO | Piso 0. Aberto 24h por dia.

RESERVAS | Serviço disponível 24h por dia. Por favor, contacte a Recepção.

P|R
Se necessitar de contactar a Recepção marque “11”. Para o Serviço de Quartos marque “10”.
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SALAS DE CONFERÊNCIA / REUNIÕES | O Hotel Algarve Casino dispõe de diversas salas com 
luz natural, ar condicionado e Internet Wireless. Serviço de aluguer de salas e de material 
audiovisual disponível mediante orçamento.

SALÃO ALADINO | 210 m2; SALA AL-GHARB | 60 m2; SALA ALHAMBRA | 150 m2; 
SALA ALVOR 1 | 55 m2; SALA ALVOR 2 | 40 m2; SALA ARADE | 21.5 m2; SALA ATLÂNTICO | 190 m2; 
SALAS ATLÂNTICO + AL-GHARB | 305 m2; SALA BRIDGE | 47.2 m2; SALA MIRAMAR | 17 m2.

SALA DE JOGOS | No Casino. Idade mínima de 18 anos. Variedade de jogos bancados numa 
sala disposta em 2 pisos interligados por escadas rolantes e equipada por 358 slot machines 
de última geração. Sexta-feira, Sábado e véspera de feriado das 16h00 às 04h00. Domingo das 
15h00 às 03h00. De Segunda-feira a Quinta-feira das 19h00 às 03h00. Entrada livre.

SALA DE TV E LEITURA | Piso 0.

SERVIÇO DE QUARTOS | Disponível 24h por dia. A carta de Serviço de Quartos encontra-se 
no quarto e contém informações detalhadas sobre serviços especiais, como Ementas para 
Crianças. Marque 10.

SERVIÇOS RELIGIOSOS | Informações sobre locais e horários de missa na Recepção.

TÁXIS | Solicite o serviço na Recepção.

TELEVISÃO | Todos os quartos estão equipados com televisor, comando, canais por cabo e lista de canais.

TELEFONE | De forma a garantir maior rapidez, a nossa central telefónica permite contactar 
diretamente os nossos serviços, outros quartos ou o exterior do Hotel. O custo das chamadas, 
nacionais e internacionais fica registado automaticamente, sendo debitado na conta de cliente. 
Para uma informação mais detalhada consulte a brochura existente no quarto.

TRANSFER | Serviço externo disponível mediante marcação prévia. Pagamento directo ao 
motorista ou ao Hotel.

TRANSPORTES | Obtenha todas as informações relativas a tipos de transportes e horários na Recepção.

S|T
Se necessitar de contactar a Recepção marque “11”. Para o Serviço de Quartos marque “10”.
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RESTAURANTES E BARES

BAR SUNSET
Piso 0, no Hotel. Ambiente confortável e magnífico terraço sobre a piscina, a bela Praia da Rocha 
e o Oceano. Daqui se pode assistir ao mais deslumbrante pôr-do-sol. Das 10h00 à 01h00.

BAR PANORAMA
Piso 0, no Casino. Excelente terraço e vista para a Praia da Rocha. Sexta-feira, Sábado e véspera 
de feriado das 16h00 às 04h00. Domingo das 15h00 às 03h00. De segunda-feira a quinta-feira 
das 19h00 às 03h00.

RESTAURANTE ALADINO
Piso – 1, no Casino. Animação com música ambiente, banda ou espectáculo (mediante 
programação). Os hóspedes em regime de Meia-Pensão podem jantar no Restaurante Aladino sem 
qualquer suplemento. Das 19h30 à 01h00 (salvo eventos especiais ou mudança de espectáculo).

RESTAURANTE AMENDOEIRAS
Piso – 1, no Hotel. Vista maravilhosa para a piscina, jardim e praia. Especialidades Portuguesas 
e Cozinha Internacional. Na época média e baixa ao Hotel reserva-se o direito de oferecer, no 
período do jantar, o Restaurante Aladino. Pequeno-almoço Buffet das 07h30 às 10h00. Jantar 
das 19h30 às 22h00.

RESTAURANTE ROCHEDO
Na praia, para snacks e refeições leves. Aberto apenas durante a época alta. Das 10h00 às 18h00.

RESTAURANTE ZODÍACO
Piso -2, no Hotel, junto à piscina, ao ar livre. Serviço à la carte, bebidas e snacks. Daqui se 
assegura um serviço à volta da piscina. Das 12h00 às 16h30.
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CASINO

O Hotel Algarve é complementado pelo brilho do seu Casino, com animação nocturna, 
fantásticos espectáculos internacionais, noites musicais, restaurantes, bares e modernas salas 
de jogos.

Situado no edifício junto ao Hotel, piso 0 e -1, tem acesso directo por um corredor situado 
no Piso 0. 

Sala de Jogos: Idade mínima de 18 anos. Entrada livre.

Banca Francesa – 1 mesa
Roleta Americana – 3 mesas
Black Jack – 2 mesas
Poker sem Descarte – 1 mesa
Poker Texas Hold’em – 3 mesas

Espectáculo: Piso -1 às 22h30 (mediante disponibilidade). 

Sexta, Sábado e véspera de feriado das 16h00 às 04h00. Domingo das 15h00 às 03h00. 
De Segunda a Quinta-feira das 19h00 às 03h00.
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AUTÓDROMO / KARTÓDROMO INTERNACIONAL DO ALGARVE
Projectado para ser um dos melhores e mais modernos circuitos europeus, o Autódromo 
Internacional do Algarve conta com condições de segurança máximas. O relevo natural do 
terreno permitiu criar um circuito único com declives acentuados que tornam a condução um 
prazer, já que as curvas e rectas se sucedem a um ritmo alucinante, e sempre com pendentes 
acentuadas. Estas características do traçado permitem ao público uma visão espectacular, 
oferecendo uma visibilidade alargada e abrangente, desde qualquer bancada. O Kartódromo é 
também um local privilegiado para testes, com zonas artificialmente molhadas. É, sem dúvida, 
um espaço de lazer e entretenimento para aficionados, empresas, famílias e crianças, que aqui 
encontrarão um local de grande diversão.

CASA MUSEU MANUEL TEIXEIRA GOMES
Este espaço expõe o espólio bibliográfico do escritor e estadista Manuel Teixeira Gomes. Neste 
local também se realizam periodicamente diversos eventos, como concertos, recitais, tertúlias, 
conferências e Workshops.

CENTRO HISTÓRICO DE PORTIMÃO
De Portimão medieval resta apenas alguns panos de muralhas ocultados pelo casario. É a 
arquitectura dos finais do séc. XIX e início do séc. XX que marca o perfil do centro histórico, nas 
casas de dois pisos, de varandas de ferro forjado, cantarias enobrecidas nas janelas e portas, 
remates com balaustradas de pedra e cerâmica, paredes revestidas a azulejos. A Câmara Municipal 
ocupa o antigo Palácio dos Viscondes de Bívar (séc. XVIII), edifício de linhas nobres e clássicas.

COLÉGIO DOS JESUÍTAS
A igreja, a mais ampla do Algarve, apresenta linhas austeras e majestosas. O colégio foi 
mandado construir por voto de Diogo Gonçalves, fidalgo enriquecido no Oriente, que tem 
túmulo de mármore polícromo no interior da igreja. Construído de 1660 a 1707, sofreu amplas 
reparações após 1755.

FORTALEZA DE SANTA CATARINA DE RIBAMAR
Integrava, juntamente com o forte de São João de Arade, em Ferragudo, as defesas de 
Portimão e do seu porto contra os ataques de corsários e piratas. Construção dos séculos 
XVII/XVIII com excelente posição estratégica. Miradouro privilegiado do mar, do rio, das praias 
e falésias, pretexto para desfrutar ao fim da tarde o pôr-do-sol. No interior, uma antiga ermida 
dedicada a Santa Catarina de Alexandria.
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IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Edifício do séc. XV. Sofreu reconstrução no séc. XVIII, seguida por remodelação no séc. XIX. 
Da edificação primitiva resta um belo portal gótico, com capitéis decorados, uma gárgula 
e botaréus. Interior de três naves. No altar-mor, valioso retábulo de talha dourada, com 
decoração barroca. Entre as imagens, destaca-se um São Pedro Apóstolo (séc. XVI) e quatro 
crucifixos de marfim e pau-santo. Pias de água benta manuelinas (séc. XVI). Silhar de azulejos 
de diversas proveniências (séc. XVII).

MUSEU DE PORTIMÃO
Está instalado na antiga fábrica de conservas Feu e abriu ao público em Maio de 2008. O 
espólio do Museu é constituído por património industrial e etnográfico, nomeadamente da 
indústria conserveira, construção naval, pesca, estiva, litografia, fundição, latoaria, fumeiros, 
transportes, entre outros. Agrega ainda testemunhos arqueológicos provenientes de várias 
estações arqueológicas terrestres e aquáticas. Em 2011 venceu a primeira edição do DASA – 
Prémio do Mundo do Trabalho 2011, atribuído em Dortmund, distinguido como o melhor na 
área dos museus ligados ao trabalho.

QUINTA PEDAGÓGICA DE PORTIMÃO
Ocupando uma área de 2 hectares, repartidos por zonas distintas de cultivo, de abrigo de animais, 
uma área de lago, zonas verdes e de lazer, a Quinta Pedagógica de Portimão recria uma quinta 
rural onde pais e filhos podem juntos aprender sobre a vida rústica fora dos centros urbanos.
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GRUPO SOLVERDE

CASINO ESPINHO
+351 227 335 500
casinoespinho@solverde.pt

HOTEL APARTAMENTO SOLVERDE
+351 227 338 000
hotelapartamento@solverde.pt

HOTEL SOLVERDE SPA & WELLNESS CENTER
+351 227 338 030
hotelsolverde@solverde.pt

CASINO VILAMOURA
+351 289 310 000
depcomer.cvm@solverde.pt

CASINO MONTE GORDO
+351 281 530 800
depcomer.cvm@solverde.pt

HOTEL ALGARVE CASINO
+351 282 402 000
hotelalgarve@solverde.pt

HOTEL CASINO CHAVES
+351 276 309 600
hotelcasinochaves@solverde.pt
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www.gruposolverde.pt


