
PRESTIGE 
PACKAGE 2022

alojamento + transferes + refeições + spa + experiências  . ..



Caro membro 

PortoBay Prestige Club,

Bem-vindos a mais uma edição do Presti-

ge Package. Este ano, mais versátil e com 

ainda maior valor.  

A equipa PortoBay tem-se mobilizado 

para assegurar o compromisso de pro-

porcionar-vos uma estada agradável, 

segura e relaxada junto de nós. Apro-

veitámos este ano mais calmo para fa-

zer remodelações, nomeadamente no The 

Cliff Bay (Madeira), no PortoBay Falésia 

(Algarve) e, mais profundamente, no ho-

tel PortoBay Teatro (Porto). 

Aqui tem o Prestige Package 2022 para 

os 7 hotéis resort do grupo PortoBay, na 

bonita e amena ilha da Madeira e no so-

larengo Algarve. Este produto exclusivo 

para membros Prestige tem tido sempre 

grande adesão, sendo uma forma cómo-

da de reservar férias com alojamento, 

transferes, refeições e outros “mimos”. 

Em 2022 adicionámos ainda maior valor, 

indo ao encontro da versatilidade e fle-

xibilidade que queremos cada vez mais 

entregar na nossa experiência. Este ano 

damos a opção de escolher um crédito de 

consumo nos restaurantes e bares dos ho-

téis PortoBay no destino, e criámos uma 

linha telefónica gratuita com a reserva a 

poder ser feita junto de uma equipa espe-

cialmente dedicada a Prestige.  

Estas medidas reforçam o conforto e a 

liberdade do Prestige Package, como por 

exemplo o pagamento apenas durante a 

estada e o cancelamento gratuito até 

ao dia da chegada, o aumento do prazo 

de “early booking” ou os benefícios para 

estadas mais longas. Enfim . .. temos sau-

dades e queremos muito voltar a ter-vos 

entre nós. 

No que toca à higiene e segurança, man-

temos procedimentos em todos os hotéis, 

e submetemo-nos periodicamente à audi-

toria e certificação da SGS, líder mun-

dial em inspeção, verificação, testes e 

certificação.  

Em suma, estamos a fazer tudo para 

que possa desfrutar dos hospitaleiros 

e tranquilos destinos portugueses e dos 

nossos premiados e reconhecidos hotéis. 

Estamos empenhados em receber-vos 

para mais uma agradável estada. 

see you soon !!
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António Trindade
CEO

PortoBay Hotels & Resorts 
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jessicajessica

ellenellen

mais conveniência

equipa dedicada a si . ..

Raquel, Mara, Ellen, Andreia e Jessica . .. 

esta é a nossa equipa de reservas dispo-

nível para si todos os dias para ajudá-

-lo a fazer a sua reserva com o Prestige 

Package.  Respondemos às suas questões 

entre as 9h e as 18h. O idioma ? Não de-

verá ser um impedimento, falamos con-

sigo em Inglês, Alemão, Francês, Portu-

guês, Espanhol . .. tanto pelo telefone ou

pelo e-mail reservations@portobay.pt 

linha de telefone 
gratuita !!

Criámos uma linha telefónica gratuita* 

e exclusiva para reservas em Prestige 

Package. Estamos disponíveis todos os 

dias da semana, entre a 9h00 e as 18h00. 

Contacte-nos através de 800 50 25 25*.

*as chamadas são gratuitas para telefonemas de 
Portugal.  A linha telefónica normal (+351 291 708 
760) mantém-se disponível para todos os outros 
contactos.

NOVIDADES



maramara

andreiaandreia

raquelraquel

mais flexibilidade

crédito em comidas 
e bebidas . ..

Este ano pode optar por usufruir das re-

feições incluídas no Prestige Package ou, 

se preferir, receber por um crédito que 

poderá usar ao seu ritmo em qualquer 

restaurante ou bar PortoBay. Almoço 

junto à piscina, snack durante a tarde, 

cocktail num bar ou jantar num restau-

rante à sua escolha. 

. .. em qualquer 
  hotel no destino !!
Aproveite para conhecer a nossa dife-

renciada oferta gastronómica no desti-

no Madeira !! Pode usar este crédito em 

qualquer hotel do grupo PortoBay no 

destino. Basta assinar a conta !!

CONDIÇÕES : o valor de crédito indicado no package 
é por adulto/ semana . crianças terão um crédito no 
valor de 50% do crédito do adulto . o crédito será 
colocado na conta de extras e deduzido ao check-out 
. válido para uso exclusivo no período da sua estada 
e apenas para consumos nos restaurantes e bares 
dos hotéis PortoBay . não pode ser utilizado como 
redução da tarifa do quarto, nos jantares de Natal e 
Fim do Ano, nem no spa e não é válido para gorjetas . 
valor não utilizado não é reembolsável, nem pode ser 
trocado por dinheiro . a opção pelo crédito ou pelas 
refeições têm de ser feita antes da data de check-in 
e não pode ser alterada após chegada ao hotel.

merchandising 
portobay

Por cada semana de estada, nos nossos ho-

téis de 4 estrelas, oferecemos um crédito 

de 25€ (por quarto) para utilizar em mer-

chandising PortoBay. Toalhas de praia, po-

los, t-shirts, bonés . .. faça a sua escolha !!
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Venha conhecer ou volte a visitar os destinos PortoBay em Portugal !!
Escolha o Prestige Package, nós tratamos de tudo :
alojamento, transfers, refeições, experiências no destino . .. 

 ESCOLHA-
-O-SEU-PRÓXIMO
-DESTINO

    see you soon . .. see you soon . .. 

POÇA DAS LESMAS // SEIXAL
ilha da madeira
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lisboalisboa

algarvealgarve

ilha da madeirailha da madeira
portoportoPORTOBAY FALÉSIA (4 )

LES SUITES AT THE CLIFF BAY (5 )

PORTO SANTA MARIA (4 )
PORTOBAY SERRA GOLF (4 )

THE CLIFF BAY (5 )
PORTOBAY MARQUÊS (4 )

PORTOBAY LIBERDADE (5 )

PORTOBAY FLORES (5 )

VILA PORTO MARE (4 )

PORTOBAY TEATRO (4 )



 CONDIÇÕES-
-GERAIS

PRAÇA DO COMÉRCIO
lisboa
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cancelamento gratuito

até o momento 
da chegada . ..

Ajustámos a nossa política de cancela-

mento para oferecer maior flexibilidade. 

Todas as novas reservas em Prestige Pa-

ckage para datas futuras podem ser can-

celadas sem qualquer custo até à hora 

de chegada.

condições de pagamento

reserve já !! 
pague durante a estada . ..

Não precisa de realizar nenhum depósito 

no momento da reserva. Faça agora a re-

serva e pague durante a estada . ..
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291 708 760 ou 800 50 25 25
reservations@portobay.pt

indicar nome completo e n° cartão Prestige Club

        trataram  trataram de tudo . ..  de tudo . .. 
só tive de marcar só tive de marcar 
          o avião !!          o avião !!    



special early booking

12% desconto . ..

As reservas efetuadas até 15 de dezem-

bro de 2021 têm 12%* de desconto de 

“special early  booking”  no  Prestige  

Package  2022. Aproveite e reserve já !!

early booking

10% para reservas 
antecipadas . .. 

Este ano, pode decidir mais em cima da 

hora e continuar a ter a redução de ear-

ly booking! Todas as reservas efetuadas a 

partir de 16 de dezembro de 2021, com 30 

dias de antecedência  face  à  data  de  che-

gada,  beneficiam  de  10% *  de  desconto  

“early  booking”  no Prestige Package 2022.

amigos e família

traga um amigo
e ganhe 20% . ..

Traga  um  amigo  consigo  para  uma  pri-

meira  visita  ao  grupo  PortoBay  e  receba  

20%*  de  desconto na sua reserva. Clientes 

recomendados por membros Prestige Club 

podem reservar o Prestige Package.

*descontos não cumulativos

291 708 760 ou 800 50 25 25
reservations@portobay.pt
indicar nome completo e n° cartão Prestige Club
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PRESTIGE GOLD 
benefícios extra 

refeição adicional

mais flexibilidade !!

Este ano, os membros Prestige Gold re-

ceberão um crédito** a utilizar num dos 

restaurantes PortoBay. Se ficar hospe-

dado num dos nossos hotéis 5 estrelas 

recebe um crédito de 30 €, se ficar hos-

pedado num hotel de 4 estrelas o seu 

crédito será de 20 €.

madeira : avista (almoço), the blue lagoon 

(almoço), the rose garden (jantar), il basilico 

(almoço), alfama (almoço e jantar), med (jantar), 

atlântida (jantar), promenade (almoço), ar-

senal (jantar) ou avó micas (jantar)

algarve : madeira (jantar) 

ou falésia (almoço)

**válido para estadas mínimas de 7 noites . por es-
tadia . por pessoa . exclusivamente para comida, 
não é válido para bebidas . para ser usado durante 
a estadia em Prestige Package

redução de 5% . ..

Se efetuar a sua reserva fora dos perío-

dos de Early Booking, por ser portador 

do cartão Prestige Gold, beneficie de 

uma redução de 5%* sobre o Prestige Pa-

ckage . .. aproveite !!

*descontos não cumulativos
PORTOBAY TEATRO

porto



THE CLIFF BAY
ilha da madeira

    fique mais tempofique mais tempo . ..  . .. 
   são só    são só benefíciosbenefícios !! !!    

ESTADAS-
-LONGAS
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madeira e algarve
14 ou mais noites . ..

até 10% 
de desconto extra

Quanto mais semanas ficar, mais apro-

veita, mais poupa !! Se reservar o pa-

ckage de 14 noites tem uma redução de 

5% no valor total. Se ficar 21 ou mais 

noites a redução será de 10%. As ofertas 

de estadas longas são acumuláveis com a 

campanha de early booking . ..

50% no serviço
de lavandaria

Não se preocupe com o peso da mala !! 

Para maior conforto e comodidade, ofe-

recemos 50% de desconto no serviço de 

lavandaria do hotel.

voucher oferta de 80 €

Combine destinos e hotéis !! Se reservar 

duas semanas em qualquer hotel Porto-

Bay em 2022, oferecemos um voucher no 

valor de 80 €, por adulto, para utilizar 

numa terceira semana também em 2022. 

Pode passar as três ou mais semanas no 

mesmo hotel ou escolher hotéis diferen-

tes. Oferta aplicável quando a reserva é 

feita em simultâneo.

ESTADAS-
-LONGAS
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291 708 760 ou 800 50 25 25
reservations@portobay.pt

indicar nome completo e n° cartão Prestige Club
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Europe’s Leading
 Island Destination 2020

LEVADA DO RISCO
ilha da madeira

  ILHA-DA-
-MADEIRA

Em pleno oceano Atlântico, a natureza, o clima temperado, as levadas únicas, 
as tradições e festas, a gastronomia, os passeios de barco, os desportos de mar e de serra, 

os jardins e flores, o bordado e o vinho fazem da Ilha da Madeira . ..

descubra mais sobre o destino no
nosso blog  www.inportobay.com



   um destino    um destino 
multifacetado !!multifacetado !!

clima ameno

Graças ao clima ameno é possível desfru-

tar da ilha o ano inteiro !! Durante o ve-

rão, a temperatura do ar ronda os 22°C e, 

no inverno, desce para os 16°C. No mar, a 

temperatura varia entre os 25°C e os 15°C.

destino seguro
e hospitaleiro

A ilha da Madeira é reconhecida como um 

destino seguro para viajar. Uma segu-

rança e tranquilidade que se transmitem 

também pela hospitalidade exemplar dos 

seus habitantes.

natureza deslumbrante

A natureza deslumbrante é o seu bem mais 

precioso. O mar, as montanhas, as flores-

tas exuberantes . .. destaca-se a pré-his-

tórica floresta da Laurissilva, galardoa-

da pela UNESCO como Património Natural.

proximidade

Ao Aeroporto da Madeira chegam voos de 

cerca de 40 destinos, incluíndo das prin-

cipais cidades europeias. Pesquise voos 

em www.skyscanner.pt, são cerca de 230 

ligações por semana !!

Em pleno oceano Atlântico, a natureza, o clima temperado, as levadas únicas, 
as tradições e festas, a gastronomia, os passeios de barco, os desportos de mar e de serra, 

os jardins e flores, o bordado e o vinho fazem da Ilha da Madeira . ..
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            definitivamente . .. definitivamente . .. 
o melhor hotel o melhor hotel 
     em que já ficámos !!     em que já ficámos !!    

M A D E I R A

#THECLIFFBAY #MADEIRA

desde

709€
por pessoa / estada

* PREÇO APURADO PARA ESTADA DE : 
7 noites em dezembro (1-22) com desconto “special early booking”
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Localizado sobre um promontó-

rio, este cinco estrelas propor-

ciona vistas de cortar a respi-

ração sobre a baía do Funchal e 

o oceano. Requinte com acesso 

ao mar, tranquilidade, bem-es-

tar, gastronomia premiada, spa 

e . .. muita elegância !!



O The Cliff Bay 
tem novo look

Vistas ainda mais deslumbrantes, mais 

luminosidade com o conforto e a simpa-

tia de sempre . .. o hotel The Cliff Bay 

foi renovado em 2021, numa intervenção 

profunda que passou pelos quartos, re-

ceção, lobby e pelo restaurante Il Gallo 

d’Oro, com duas estrelas Michelin.

vistas desafogadas

As novidades começam logo à entrada do 

hotel . .. com a nova decoração do lobby e 

receção. Todos os quartos e o lobby têm 

agora uma vista mais desafogada, pro-

porcionada pela mudança integral das 

caixilharias o que, além de oferecer vis-

tas mais limpas, garante maior eficiên-

cia energética.
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 . .. o conforto . .. o conforto
      e a simpatia      e a simpatia
   de sempre !!    de sempre !! 



novas suites

Foi totalmente remodelada a deslumbran-

te suite presidencial, bem como as suites 

atlânticas, que agora têm uma nova deco-

ração que realça ainda mais as vistas.

novo il gallo d’oro

O restaurante com duas estrelas Michelin 

foi alvo de uma profunda remodelação. A 

sala foi totalmente renovada, com toques 

mais contemporâneos que proporcionam 

maior luminosidade. Aqui a grande novida-

de é a ‘Mesa do Chefe’, situada no centro 

da sala, em que a equipa do Chefe Benoît 

Sinthon cozinha junto aos clientes. 
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área mínima de 30 m2

amenities rituals ou bvlgari

room service 24h . .. 

IL GALLO D’ORO > gourmet 

com garrafeira especializada, duas estrelas Michelin 

THE ROSE GARDEN > internacional

THE BLUE LAGOON > junto ao mar

  202 
quartos & suites restaurantes 

  requinte 
com acesso ao mar . ..  

#THECLIFFBAY #MADEIRA
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LE CLIFF BAR & bistro

THE CACTUS BAR

acesso direto ao mar,

3 piscinas (1 interior/exterior, 1 de água salgada, 

1 de crianças com água doce),

spa com 8 salas de tratamento, 3 jacuzzis, sauna,

banho turco, ginásio, campo de ténis . .. 

ACESSO AO MAR  >  0 m

FUNCHAL CENTRO  >  2 km

AEROPORTO DA MADEIRA >  17 km

bares

wi-fi gratuito em todo o hotel, música ao vivo,

sala para crianças, lounges e miradouros,

biblioteca, boutique, 3 salas de reuniões (máx. 60 pax),

estacionamento gratuito . ..

&

bem-estar . ..

acesso a algumas facilidades 
  do hotel les suites 
         at the cliff bay . ..

estrada monumental 147, funchal-madeira . + 351 291 707 700 . cliffbay@portobay.pt . www.portobay.com



    reserve já !!    reserve já !!
pague durantepague durante
   a estada . ..   a estada . ..

THE CLIFF BAY ilha da madeira

o seu package inclui . ..

> alojamento com pequeno-almoço

> transferes de e para o aeroporto

> 1 voucher* SPA

> 1 presente de despedida

e ainda . ..
> 1 jantar* no restaurante Il Gallo d’Oro 

(duas estrelas Michelin)

> 1 jantar* no restaurante The Rose Garden

> 1 almoço* no restaurante Avista

> 1 chá da tarde

ou . ..
> crédito no valor de 250 € para utilizar 

em qualquer restaurante do grupo PortoBay 

na Madeira, durante a sua estada 

em Prestige Package (ver condições pág. 5)

*POR SEMANA / POR PESSOA : 
1 jantar no Il Gallo d’Oro (menu de 4 pratos . fechado aos 
domingos e segundas) + 1 jantar no The Rose Garden (set 
menu) e 1 almoço no Avista (menu de 3 pratos) . os jantares/
almoço incluem ½ garrafa de vinho seleção PortoBay . não 
válido para eventos / jantares especiais e galas + 1 voucher 
SPA de 30 € válido para tratamento ou de 25 € para compra 
de produtos ESPA (CRIANÇAS : as bebidas incluídas nos vou-
chers de jantar / almoço serão  água ou sumo e o voucher 
SPA (12,5 €) só é válido para a compra de produtos ESPA)

CONDIÇÕES GERAIS consulte nas páginas 8-13

291 708 760 ou 800 50 25 25
reservations@portobay.pt

indicar nome completo e n° cartão Prestige Club



termos e condições : válido para pacotes de 7, 14 ou 21 noites de 5 de janeiro de 2022 até 4 de janeiro de 2023 . reservas e 
suplementos sujeitos a disponibilidade . enviar detalhes do vôo (número, hora de chegada e saída) até 7 dias antes da che-
gada, para garantir transferes de táxi . descontos Prestige Package não acumuláveis ou combináveis com outros descontos . 
descontos de “early booking”, “traga um amigo” e 5% Prestige Gold não acumuláveis ou combináveis entre si . noites extra 
serão cotadas à melhor tarifa disponível . preços válidos exceto erro de impressão . city taxes não incluídos.

THE CLIFF BAY package 2022

7 NOITES

exclusivo para membros PortoBay Prestige Club
condições válidas para reservas Prestige Package efetuadas diretamente com PortoBay Hotels & Resorts

vista mar
preços por pessoa / estada

vista funchal standard
ocupação dupla ocupação dupla

 924 €   854 €

1015 €   945 €

1092 €   1022 €

1127 €   1057 €

1169 €   1099 €

1162 €  1092 €

1176 €  1106 €

1169 €  1099 €

1204 €  1134 €

1148 €  1078 €

1029 €   959 €

 875 € (1-22 dez)  805 € (1-22 dez)

1519 € (23 dez - 4 jan) 1449 € (23 dez-4 jan)

top floor
preços por pessoa / estada

vista funchal standard
ocupação dupla ocupação dupla

1106 €   1036 €

1197 €   1127 €

1274 €  1204 €

1309 €  1239 €

1351 €  1281 €

1344 €   1274 €

1358 €   1288 €

1351 €   1281 €

1386 €   1316 €

1330 €   1260 €

1211 €   1141 €

1057 € (1-22 dez)    987 € (1-22 dez)

1701 € (23 dez-4 jan) 1631 € (23 dez-4 jan)

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

3o adulto

criança

ocupação
single

suplementos
por pessoa / 7 noites

 574 €

 434 € 

 574 € (5 jan-28 abr . 16 mai-22 dez)

restantes datas : o preço é igual ao preço 
total do quarto em ocupação dupla

reduções
por pessoa / 7 noites

 84 € (a aplicar sobre o preço vista mar standard)

 70 € (a aplicar sobre o preço vista mar standard)

vista jardim

vista mar 
lateral

24 dez

31 dez

natal & fim-de-ano
por pessoa 
jantar de gala obrigatório

 190 € (the rose garden ou lower lobby)

 205 € (the rose garden ou lower lobby)

se desejar reservar . ..
              uma categoria de quarto diferente
    (junior suite, suite executiva ou . ..),
        pacote refeições ou um serviço adicional,
     contacte a nossa central de reservas



THE CLIFF BAY package 2022

14 NOITES-5%
redução

já aplicada

vista mar
preços por pessoa / estada

vista funchal standard
ocupação dupla ocupação dupla

1756 €  1623 €

1929 €  1796 €

2075 €  1942 €

2141 €  2008 €

2221 €  2088 €

2208 €  2075 €

2234 €  2101 €

2221 €  2088 €

2288 €  2155 €

2181 €  2048 €

1955 €  1822 €

1663 € (1-22 dez) 1530 € (1-22 dez)

sob consulta (23 dez-4 jan) sob consulta (23 dez-4 jan)

top floor
preços por pessoa / estada

vista funchal standard
ocupação dupla ocupação dupla

2101 €   1968 €

2274 €  2141 €

2421 €  2288 €

2487 €  2354 €

2567 €  2434 €

2554 €  2421 €

2580 €  2447 €

2567 €  2434 €

2633 €  2500 €

2527 €  2394 €

2301 €  2168 €

2008 € (1-22 dez) 1875 € (1-22 dez)

sob consulta (23 dez-4 jan) sob consulta (23 dez-4 jan)

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

24 dez

31 dez

natal & fim-de-ano
por pessoa 
jantar de gala obrigatório 

 190 € (the rose garden ou lower lobby)

 205 € (the rose garden ou lower lobby)

reduções
por pessoa / 14 noites

 160 € (a aplicar sobre o preço vista mar standard)

 133 € (a aplicar sobre o preço vista mar standard)

vista jardim

vista mar
lateral

3o adulto

criança

ocupação
single

suplementos
por pessoa / 14 noites

1091 €

 825 € 

1091 € (5 jan-28 abr . 16 mai-22 dez)

restantes datas : o preço é igual ao preço 
total do quarto em ocupação dupla

termos e condições : válido para pacotes de 7, 14 ou 21 noites de 5 de janeiro de 2022 até 4 de janeiro de 2023 . reservas e 
suplementos sujeitos a disponibilidade . enviar detalhes do vôo (número, hora de chegada e saída) até 7 dias antes da che-
gada, para garantir transferes de táxi . descontos Prestige Package não acumuláveis ou combináveis com outros descontos . 
descontos de “early booking”, “traga um amigo” e 5% Prestige Gold não acumuláveis ou combináveis entre si . noites extra 
serão cotadas à melhor tarifa disponível . preços válidos exceto erro de impressão . city taxes não incluídos.

exclusivo para membros PortoBay Prestige Club
condições válidas para reservas Prestige Package efetuadas diretamente com PortoBay Hotels & Resorts

se desejar reservar . ..
              uma categoria de quarto diferente
    (junior suite, suite executiva ou . ..),
        pacote refeições ou um serviço adicional,
     contacte a nossa central de reservas



THE CLIFF BAY package 2022

21 NOITES

vista mar
preços por pessoa / estada

vista funchal standard
ocupação dupla ocupação dupla

2495 €  2306 €

2741 €  2552 €

2948 €   2759 €

3043 €  2854 €

3156 €  2967 €

3137 €  2948 €

3175 €  2986 €

3156 €  2967 €

3251 €  3062 €

3100 €  2911 €

2778 €  2589 €

2363 € (1-22 dez) 2174 € (1-22 dez)

sob consulta (23 dez-4 jan) sob consulta (23 dez-4 jan)

top floor
preços por pessoa / estada

vista funchal standard
ocupação dupla ocupação dupla

2986 €   2797 €

3232 €  3043 €

3440 €  3251 €

3534 €  3345 €

3648 €  3459 €

3629 €   3440 €

3667 €  3478 €

3648 €  3459 €

3742 €  3553 €

3591 €  3402 €

3270 €  3081 €

2854 € (1-22 dez) 2665 € (1-22 dez)

sob consulta (23 dez-4 jan) sob consulta (23 dez-4 jan)

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

-10%
redução

já aplicada

reduções
por pessoa / 21 noites

 227 € (a aplicar sobre o preço vista mar standard)

 189 € (a aplicar sobre o preço vista mar standard)

vista jardim

vista mar 
lateral

3o adulto

criança

ocupação
single

suplementos
por pessoa / 21 noites

1550 €

1172 € 

1550 € (5 jan-28 abr . 16 mai-22 dez)

restantes datas : o preço é igual ao preço 
total do quarto em ocupação dupla

24 dez

31 dez

natal & fim-de-ano
por pessoa 
jantar de gala obrigatório 

 190 € (the rose garden ou lower lobby)

 205 € (the rose garden ou lower lobby) 

exclusivo para membros PortoBay Prestige Club
condições válidas para reservas Prestige Package efetuadas diretamente com PortoBay Hotels & Resorts

termos e condições : válido para pacotes de 7, 14 ou 21 noites de 5 de janeiro de 2022 até 4 de janeiro de 2023 . reservas e 
suplementos sujeitos a disponibilidade . enviar detalhes do vôo (número, hora de chegada e saída) até 7 dias antes da che-
gada, para garantir transferes de táxi . descontos Prestige Package não acumuláveis ou combináveis com outros descontos . 
descontos de “early booking”, “traga um amigo” e 5% Prestige Gold não acumuláveis ou combináveis entre si . noites extra 
serão cotadas à melhor tarifa disponível . preços válidos exceto erro de impressão . city taxes não incluídos.

se desejar reservar . ..
              uma categoria de quarto diferente
    (junior suite, suite executiva ou . ..),
        pacote refeições ou um serviço adicional,
     contacte a nossa central de reservas
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                  the feeling the feeling 
of infinity . ..of infinity . ..    

M A D E I R A

#LESSUITES #MADEIRA

* PREÇO APURADO PARA ESTADA DE : 
7 noites em fevereiro com desconto “special early booking”

desde

1516€
por pessoa / estada
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Hotel exclusivo na ilha da 

Madeira com uma localização 

magnífica. As duas casas cen-

tenárias e o complexo de 23 

suites de luxo ficam situados 

no topo de um promontório 

único com vistas sobre os jar-

dins e o mar. Experimente “the 

feeling of infinity” . ..
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área mínima de 49 m2

amenities bvlgari, room service 24h . .. 

      23 
suites de luxo

        um conceito 
tão exclusivo !!  

#LESSUITES #MADEIRA
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piscina exterior “infinity”,

solário, jacuzzi, lounges, ginásio,

sala de pilates, jardins classificados . ..

bem-estar . ..

3 restaurantes, 2 bares, pontão de acesso ao mar,

3 piscinas, spa com 8 salas de tratamento, 3 jacuzzis,

sauna, banho turco, ginásio, campo de ténis . .. (ver pág. 16)

restaurante 
      & barAVISTA

restaurant & lounges

INFINITY POOL BAR

acesso ao the cliff bay

ACESSO AO MAR  >  0 m

FUNCHAL CENTRO  >  2 km

AEROPORTO DA MADEIRA  >  17 km

wi-fi gratuito em todo o hotel,

sala de cinema & reuniões,

lounges e miradouros, biblioteca,

sala de jogos, estacionamento gratuito . ..

&

estrada monumental 145, funchal-madeira . + 351 291 707 770 . lessuites@portobay.pt . www.portobay.com



    reserve já !!    reserve já !!
pague durantepague durante
   a estada . ..   a estada . ..

LES SUITES AT THE CLIFF BAY 
ilha da madeira

o seu package inclui . ..

> alojamento com pequeno-almoço

> transferes de e para o aeroporto

> 1 voucher* para o SPA at The Cliff Bay

> 1 presente de despedida

e ainda . ..
> 1 jantar* no restaurante Il Gallo d’Oro

(duas estrelas Michelin)

> 2 refeições* no restaurante Avista

> 1 chá da tarde

ou . ..
> crédito no valor de 250 € para utilizar 

em qualquer restaurante do grupo PortoBay 

na Madeira, durante a sua estada 

em Prestige Package (ver condições pág. 5)

*POR SEMANA / POR PESSOA : 
1 jantar no Il Gallo d’Oro (menu de 4 pratos . fechado aos 
domingos e segundas) + 2 refeições no Avista (menu de 3 
pratos) . os jantares/refeições incluem ½ garrafa de vinho 
seleção PortoBay . não válido para eventos / jantares espe-
ciais e galas + 1 voucher SPA de 30 € válido para tratamento 
ou de 25 € para compra de produtos ESPA (CRIANÇAS : as 
bebidas incluídas nos vouchers de jantar / refeição serão  
água ou sumo e o voucher SPA (12,5 €) só é válido para a 
compra de produtos ESPA)

CONDIÇÕES GERAIS consulte nas páginas 8-13

291 708 760 ou 800 50 25 25
reservations@portobay.pt

indicar nome completo e n° cartão Prestige Club



-5%
redução

já aplicada

-10%
redução

já aplicada

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

7 noites
preços por pessoa / estada

suite / suite duplex
ocupação dupla

1736 €

1722 €

1785 € 

1792 € 

1883 € 

1869 €

1869 €

1911 €

1883 €

1869 €

1722 €

1722 € (1-22 dez)

2317 € (23 dez-4 jan)

14 noites
preços por pessoa / estada

suite / suite duplex
ocupação dupla

3298 € 

3272 €

3392 €

3405 €

3578 €

3551 €

3551 € 

3631 €

3578 €

3551 €

3272 €

3272 € (1-22 dez)

sob consulta (23 dez-4 jan) 

21 noites
preços por pessoa / estada

suite / suite duplex
ocupação dupla

4687 € 

4649 €

4820 €

4838 €

5084 €

5046 €

5046 € 

5160 €

5084 €

5046 €

4649 €

4649 € (1-22 dez)

sob consulta (23 dez-4 jan)  

LES SUITES AT THE CLIFF BAY package 2022

3o adulto

criança

suplementos
por pessoa / 7 noites

 714 €

 427 €

por pessoa / 14 noites

1357 €

 811 €

por pessoa / 21 noites

1928 €

1153 €

ocupação
single

reduções (a aplicar sobre o preço total do quarto em ocupação dupla . só possível em suite)
por pessoa / 7 noites

  364 €

por pessoa / 14 noites

 692 €

por pessoa / 21 noites

 983 €

exclusivo para membros PortoBay Prestige Club
condições válidas para reservas Prestige Package efetuadas diretamente com PortoBay Hotels & Resorts

24 dez

31 dez

natal & fim-de-ano
por pessoa
jantar de gala obrigatório 

 220 € (restaurante avista)  

 270 € (restaurante avista)

termos e condições : válido para pacotes de 7, 14 ou 21 noites de 5 de janeiro de 2022 até 4 de janeiro de 2023 . reservas e suplementos sujeitos a dispo-
nibilidade . enviar detalhes do vôo (número, hora de chegada e saída) até 7 dias antes da chegada, para garantir transferes de táxi . descontos Prestige 
Package não acumuláveis ou combináveis com outros descontos . descontos de “early booking”, “traga um amigo” e 5% Prestige Gold não acumuláveis 
ou combináveis entre si . noites extra serão cotadas à melhor tarifa disponível . preços válidos exceto erro de impressão . city taxes não incluídos.

se desejar reservar . ..
              uma categoria de quarto diferente
 ou um serviço adicional,
        contacte a nossa central de reservas
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M A D E I R A

* PREÇO APURADO PARA ESTADA NO EDEN MAR DE : 
7 noites em dezembro (1-22) com desconto “special early booking”

desde

499€
por pessoa / estada
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    perfeita fusão perfeita fusão 
         de espaços !!           de espaços !!  

Conceito inovador com pequenos 

detalhes e grande variedade de 

escolha, um resort ideal para 

famílias. Junto à promenade ma-

rítima, o resort Vila Porto Mare 

oferece facilidades comuns a 

três unidades - Eden Mar, Porto 

Mare e The Residence. Receções 

individualizadas e diferentes 

tipos de quartos convivem com 

cinco piscinas, spa, 13 000 m2 de 

jardins exóticos, bares e res-

taurantes temáticos . ..

#EDENMAR #PORTOMARE #THERESIDENCE #MADEIRA
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EDEN MAR > 146 quartos e suites

PORTO MARE > 198 quartos e suites

THE RESIDENCE > 99 studios e apartamentos

      443 
quartos & suites
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restaurantes 

  um resort 
    ideal para famílias . ..  

5 piscinas (1 com 800 m2) 

spa com 7 salas de tratamento, 2 jacuzzis, ginásio,

campo de ténis, ténis de mesa, campo de squash,

mini-golf, practice net, pétanque . ..

bares

wi-fi gratuito em todo o hotel,

música ao vivo, sala para crianças e parque infantil,

jardins exóticos com 500 espécies de plantas,

lounges e miradouros, biblioteca,

4 salas de reuniões (máx. 120 pax), 

estacionamento gratuito . ..

&

bem-estar . ..

IL BASILICO > italiano

MED > mediterrânico

com adega especializada Alma di Vino

ALFAMA > português 

ATLÂNTIDA > internacional

VARANDA > refeições ligeiras

PORTOFINO

OCEANO

LIDO

ACESSO AO MAR  >  100 m

FUNCHAL CENTRO  >  2.5 km

AEROPORTO DA MADEIRA  >  19 km

#EDENMAR #PORTOMARE #THERESIDENCE #MADEIRA

rua simplício dos passos gouveia 21, funchal-madeira . + 351 291 703 700 . vilaportomare@portobay.pt . www.portobay.com



    reserve já !!    reserve já !!
pague durantepague durante
   a estada . ..   a estada . ..

EDEN MAR ilha da madeira

o seu package inclui . ..

> alojamento com pequeno-almoço

> transferes de e para o aeroporto

> 1 voucher* SPA

> crédito para merchandising PortoBay**

e ainda . ..
> 1 jantar* no restaurante Atlântida

> 1 refeição* num dos outros restaurantes

do resort

> 1 voucher* para um dos bares do resort

ou . ..
> crédito no valor de 75 € para utilizar 

em qualquer restaurante do grupo PortoBay 

na Madeira, durante a sua estada 

em Prestige Package (ver condições pág. 5)

* POR SEMANA / POR PESSOA : 
1 jantar buffet com ½ garrafa de vinho seleção PortoBay + 1 
refeição (menu de 3 pratos) com ½ garrafa de vinho seleção 
PortoBay (voucher de refeição e jantar não são válidos para 
jantares de natal, fim-de-ano e eventos ou jantares espe-
ciais) + 1 voucher de 10 € a usar num dos bares do resort + 
1 voucher de 25 € válido para tratamento SPA (CRIANÇAS : 
as bebidas incluídas nos vouchers de refeição/ jantar serão  
água ou sumo, o voucher para os bares será de 5 € e o voucher 
SPA de 12,5 € só é válido para a compra de produtos ESPA)

** POR SEMANA / POR QUARTO : crédito no valor de 25 € para 
usar na compra de merchandising PortoBay

CONDIÇÕES GERAIS consulte nas páginas 8-13

291 708 760 ou 800 50 25 25
reservations@portobay.pt

indicar nome completo e n° cartão Prestige Club



-5%
redução

já aplicada

-10%
redução

já aplicada

EDEN MAR package 2022

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

7 noites
preços por pessoa / estada

suite júnior studio
ocupação dupla ocupação dupla

 651 €    574 €

 672 €    595 €

 707 €   630 € 

 707 €   630 €

 693 €   616 €

 672 €    595 €

 700 €    623 €

 693 €    616 €

 721 €    644 €

 686 €    609 €

 686 €    609 €

 644 € (1-22 dez)  567 € (1-22 dez)

  896 € (23 dez-4 jan)   819 € (23 dez-4 jan)

14 noites
preços por pessoa / estada

suite júnior studio
ocupação dupla ocupação dupla

1237 €   1091 €

1277 €   1131 €

1343 €  1197 €

1343 €  1197 €

1317 €  1170 €

1277 €   1131 €

1330 €   1184 €

1317 €   1170 €

1370 €   1224 €

1303 €   1157 €

1303 €   1157 €

1224 € (1-22 dez) 1077 € (1-22 dez)

sob consulta sob consulta
(23 dez-4 jan) (23 dez-4 jan)

21 noites
preços por pessoa / estada

suite júnior studio
ocupação dupla ocupação dupla

1758 €   1550 €

1814 €   1607 €

1909 €  1701 €

1909 €  1701 €

1871 €  1663 €

1814 €   1607 €

1890 €   1682 €

1871 €   1663 €

1947 €   1739 €

1852 €   1644 €

1852 €   1644 €

1739 € (1-22 dez) 1531 € (1-22 dez)

sob consulta  sob consulta
(23 dez-4 jan) (23 dez-4 jan)

3˚ adulto

criança

ocupação
single

suplementos
por pessoa / 7 noites

 406 €

 280 € 

 315 €  

por pessoa / 14 noites

 771 €

 532 € 

 599 €  

por pessoa / 21 noites

1096 €

 756 € 

 851 €  

24 dez

31 dez

natal & fim-do-ano
por pessoa / jantar especial

 95 € 

 140 € 

exclusivo para membros PortoBay Prestige Club
condições válidas para reservas Prestige Package efetuadas diretamente com PortoBay Hotels & Resorts

termos e condições : válido para pacotes de 7, 14 ou 21 noites de 5 de janeiro de 2022 até 4 de janeiro de 2023 . reservas e suplementos sujeitos a dispo-
nibilidade . enviar detalhes do vôo (número, hora de chegada e saída) até 7 dias antes da chegada, para garantir transferes de táxi . descontos Prestige 
Package não acumuláveis ou combináveis com outros descontos . descontos de “early booking”, “traga um amigo” e 5% Prestige Gold não acumuláveis 
ou combináveis entre si . noites extra serão cotadas à melhor tarifa disponível . preços válidos exceto erro de impressão . city taxes não incluídos.

se desejar reservar . ..
              uma categoria de quarto diferente,
pacote refeições ou um serviço adicional,
        contacte a nossa central de reservas



    reserve já !!    reserve já !!
pague durantepague durante
   a estada . ..   a estada . ..

PORTO MARE ilha da madeira

o seu package inclui . ..

> alojamento com pequeno-almoço

> transferes de e para o aeroporto

> 1 voucher* SPA

> crédito para merchandising PortoBay**

e ainda . ..
> 1 jantar* no restaurante Atlântida

> 1 refeição* num dos outros restaurantes

do resort

> 1 voucher* para um dos bares do resort

ou . ..
> crédito no valor de 75 € para utilizar 

em qualquer restaurante do grupo PortoBay 

na Madeira, durante a sua estada 

em Prestige Package (ver condições pág. 5)

* POR SEMANA / POR PESSOA : 
1 jantar buffet com ½ garrafa de vinho seleção PortoBay + 1 
refeição (menu de 3 pratos) com ½ garrafa de vinho seleção 
PortoBay (voucher de refeição e jantar não são válidos para 
jantares de natal, fim-de-ano e eventos ou jantares espe-
ciais) + 1 voucher de 10 € a usar num dos bares do resort + 
1 voucher de 25 € válido para tratamento SPA (CRIANÇAS : 
as bebidas incluídas nos vouchers de refeição/ jantar serão  
água ou sumo, o voucher para os bares será de 5 € e o voucher 
SPA de 12,5 € só é válido para a compra de produtos ESPA)

** POR SEMANA / POR QUARTO : crédito no valor de 25 € para 
usar na compra de merchandising PortoBay

CONDIÇÕES GERAIS consulte nas páginas 8-13

291 708 760 ou 800 50 25 25
reservations@portobay.pt

indicar nome completo e n° cartão Prestige Club



PORTO MARE package 2022

-5%
redução

já aplicada

-10%
redução

já aplicada

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

7 noites
preços por pessoa / estada

suite júnior vista mar
ocupação dupla ocupação dupla

 819 €   623 €

 812 €   616 €

 917 €   721 € 

 924 €   728 €

 882 €   686 €

 882 €   686 €

 910 €   714 €

 917 €   721 €

 917 €   721 €

 882 €   686 €

 819 €   623 €

 819 € (1-22 dez)  623 € (1-22 dez)

1120 € (23 dez-4 jan)  924 € (23 dez-4 jan)

14 noites
preços por pessoa / estada

suite júnior vista mar
ocupação dupla ocupação dupla

1556 €   1184 €

1543 €   1170 €

1742 €  1370 €

1756 €  1383 €

1676 €  1303 €

1676 €   1303 €

1729 €   1357 €

1742 €   1370 €

1742 €   1370 €

1676 €   1303 €

1556 €   1184 €

1556 € (1-22 dez) 1184 € (1-22 dez)

sob consulta sob consulta
(23 dez-4 jan) (23 dez-4 jan)

21 noites
preços por pessoa / estada

suite júnior vista mar
ocupação dupla ocupação dupla

2211 €   1682 €

2192 €   1663 €

2476 €  1947 €

2495 €  1966 €

2381 €  1852 €

2381 €   1852 €

2457 €   1928 €

2476 €   1947 €

2476 €   1947 €

2381 €   1852 €

2211 €   1682 €

2211 € (1-22 dez) 1682 € (1-22 dez)

sob consulta sob consulta
(23 dez-4 jan) (23 dez-4 jan)

3˚ adulto

criança

ocupação
single

suplementos
por pessoa / 7 noites

 406 €

 280 € 

 315 €  

por pessoa / 14 noites

 771 €

 532 € 

 599 €  

por pessoa / 21 noites

1096 €

 756 € 

 851 €  

24 dez

31 dez

natal & fim-do-ano
por pessoa / jantar especial

 95 € 

 140 € 

exclusivo para membros PortoBay Prestige Club
condições válidas para reservas Prestige Package efetuadas diretamente com PortoBay Hotels & Resorts

termos e condições : válido para pacotes de 7, 14 ou 21 noites de 5 de janeiro de 2022 até 4 de janeiro de 2023 . reservas e suplementos sujeitos a dispo-
nibilidade . enviar detalhes do vôo (número, hora de chegada e saída) até 7 dias antes da chegada, para garantir transferes de táxi . descontos Prestige 
Package não acumuláveis ou combináveis com outros descontos . descontos de “early booking”, “traga um amigo” e 5% Prestige Gold não acumuláveis 
ou combináveis entre si . noites extra serão cotadas à melhor tarifa disponível . preços válidos exceto erro de impressão . city taxes não incluídos.

se desejar reservar . ..
              uma categoria de quarto diferente,
pacote refeições ou um serviço adicional,
        contacte a nossa central de reservas



    reserve já !!    reserve já !!
pague durantepague durante
   a estada . ..   a estada . ..

THE RESIDENCE ilha da madeira

o seu package inclui . ..

> alojamento com pequeno-almoço

> transferes de e para o aeroporto

> 1 voucher* SPA

> crédito para merchandising PortoBay**

e ainda . ..
> 1 jantar* no restaurante Atlântida

> 1 refeição* num dos outros restaurantes

do resort

> 1 voucher* para um dos bares do resort

ou . ..
> crédito no valor de 75 € para utilizar 

em qualquer restaurante do grupo PortoBay 

na Madeira, durante a sua estada 

em Prestige Package (ver condições pág. 5)

* POR SEMANA / POR PESSOA : 
1 jantar buffet com ½ garrafa de vinho seleção PortoBay + 1 
refeição (menu de 3 pratos) com ½ garrafa de vinho seleção 
PortoBay (voucher de refeição e jantar não são válidos para 
jantares de natal, fim-de-ano e eventos ou jantares espe-
ciais) + 1 voucher de 10 € a usar num dos bares do resort + 
1 voucher de 25 € válido para tratamento SPA (CRIANÇAS : 
as bebidas incluídas nos vouchers de refeição/ jantar serão  
água ou sumo, o voucher para os bares será de 5 € e o voucher 
SPA de 12,5 € só é válido para a compra de produtos ESPA)

** POR SEMANA / POR QUARTO : crédito no valor de 25 € para 
usar na compra de merchandising PortoBay

CONDIÇÕES GERAIS consulte nas páginas 8-13

291 708 760 ou 800 50 25 25
reservations@portobay.pt

indicar nome completo e n° cartão Prestige Club



THE RESIDENCE package 2022

-5%
redução

já aplicada

-10%
redução

já aplicada

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

7 noites
preços por pessoa / estada

T1   studio
ocupação dupla ocupação dupla

 819 €    567 €

 917 €    665 €

 917 €   665 € 

 924 €   672 €

 882 €   630 €

 882 €    630 €

 910 €    658 €

 917 €    665 €

 917 €    665 €

 882 €    630 €

 882 €    630 €

 819 € (1-22 dez)  567 € (1-22 dez)

1113 € (23 dez-4 jan)  861 € (23 dez-4 jan)

14 noites
preços por pessoa / estada

T1   studio
ocupação dupla ocupação dupla

1556 €   1077 €

1742 €   1264 €

1742 €  1264 €

1756 €  1277 €

1676 €  1197 €

1676 €   1197 €

1729 €   1250 €

1742 €   1264 €

1742 €   1264 €

1676 €   1197 €

1676 €   1197 €

1556 € (1-22 dez) 1077 € (1-22 dez)

sob consulta sob consulta
(23 dez-4 jan) (23 dez-4 jan)

21 noites
preços por pessoa / estada

T1   studio
ocupação dupla ocupação dupla

2211 €   1531 €

2476 €   1796 €

2476 €  1796 €

2495 €  1814 €

2381 €  1701 €

2381 €   1701 €

2457 €   1777 €

2476 €   1796 €

2476 €   1796 €

2381 €   1701 €

2381 €   1701 €

2211 € (1-22 dez) 1531 € (1-22 dez)

sob consulta sob consulta
(23 dez-4 jan) (23 dez-4 jan)

24 dez

31 dez

natal & fim-do-ano
por pessoa / jantar especial

 95 € 

 140 € 

3˚ adulto

criança

ocupação
single

suplementos
por pessoa / 7 noites

 406 €

 280 € 

 315 €  

por pessoa / 14 noites

 771 €

 532 € 

 599 €  

por pessoa / 21 noites

1096 €

 756 € 

 851 €  

exclusivo para membros PortoBay Prestige Club
condições válidas para reservas Prestige Package efetuadas diretamente com PortoBay Hotels & Resorts

termos e condições : válido para pacotes de 7, 14 ou 21 noites de 5 de janeiro de 2022 até 4 de janeiro de 2023 . reservas e suplementos sujeitos a dispo-
nibilidade . enviar detalhes do vôo (número, hora de chegada e saída) até 7 dias antes da chegada, para garantir transferes de táxi . descontos Prestige 
Package não acumuláveis ou combináveis com outros descontos . descontos de “early booking”, “traga um amigo” e 5% Prestige Gold não acumuláveis 
ou combináveis entre si . noites extra serão cotadas à melhor tarifa disponível . preços válidos exceto erro de impressão . city taxes não incluídos.

se desejar reservar . ..
              uma categoria de quarto diferente,
pacote refeições ou um serviço adicional,
        contacte a nossa central de reservas
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M A D E I R A

desde

592€
por pessoa / estada
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    queque
   localização !!   localização !!    

Na Zona Velha do Funchal, no 

coração da cidade, encontra um 

ambiente de resort urbano . .. 

forte ligação ao mar, vistas di-

retas sobre o porto de cruzeiros, 

arredores pitorescos, paladares 

únicos . ..

#PORTOSANTAMARIA #MADEIRA

* PREÇO APURADO PARA ESTADA DE : 
7 noites em dezembro (1-22)  com desconto “special early booking”
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2 piscinas (interior e exterior),

spa com 2 salas de tratamento,

3 jacuzzis, ginásio . .. 

bem-estar . ..
restaurante
       & bares

#PORTOSANTAMARIA #MADEIRA

  no coração 
         da cidade  

ARSENAL  >  internacional 

CAPTAIN’S BAR

PROMENADE  >  refeições ligeiras
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146 
quartos & suites
área mínima de 24 m2,

amenities rituals, room service ao pequeno-almoço . .. 

ACESSO AO MAR  >  50 m

FUNCHAL CENTRO  >  500 m

AEROPORTO DA MADEIRA  >  15 km

exclusivo a adultos

wi-fi gratuito em todo o hotel,

música ao vivo, harbour terrace (vistas 360˚),

biblioteca, boutique, sala de reuniões (máx. 60 pax), 

estacionamento gratuito . ..

av. do mar e das comunidades madeirenses 50, funchal-madeira . + 351 291 206 700 . portosantamaria@portobay.pt . www.portobay.com

&



    reserve já !!    reserve já !!
pague durantepague durante
   a estada . ..   a estada . ..

PORTO SANTA MARIA 
ilha da madeira

o seu package inclui . ..

> alojamento com pequeno-almoço

> transferes de e para o aeroporto

> 1 voucher* SPA

> crédito para merchandising PortoBay**

e ainda . ..
> 2 jantares* no restaurante Arsenal

> 1 voucher* para um dos bares do hotel

ou . ..
> crédito no valor de 75 € para utilizar 

em qualquer restaurante do grupo PortoBay 

na Madeira, durante a sua estada 

em Prestige Package (ver condições pág. 5)

* POR SEMANA / POR PESSOA : 2 jantares buffet com ½ gar-
rafa de vinho seleção PortoBay (não válido para jantares 
de natal, fim-de-ano e eventos ou jantares especiais) + 1 
voucher de 10 € a usar num dos bares do hotel

POR ESTADA / POR PESSOA : 
1 voucher de 15 € válido para massagem SPA

** POR SEMANA / POR QUARTO : crédito no valor de 25 € para 
usar na compra de merchandising PortoBay

CONDIÇÕES GERAIS consulte nas páginas 8-13

291 708 760 ou 800 50 25 25
reservations@portobay.pt

indicar nome completo e n° cartão Prestige Club



PORTO SANTA MARIA package 2022

-5%
redução

já aplicada

-10%
redução

já aplicada

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

7 noites
preços por pessoa / estada

suite júnior vista mar
ocupação dupla ocupação dupla

 833 €    700 €

 875 €    742 €

 910 €   777 € 

 903 €   770 €

 917 €   784 €

 917 €    784 €

 833 €    700 €

 826 €    693 €

 924 €    791 €

 910 €    777 €

 889 €    756 €

 805 € (1-22 dez)  672 € (1-22 dez)

1106 €  (23 dez-4 jan)  973 € (23 dez-4 jan)

14 noites
preços por pessoa / estada

suite júnior vista mar
ocupação dupla ocupação dupla

1583 €   1330 €

1663 €   1410 €

1729 €  1476 €

1716 €  1463 €

1742 €  1490 €

1742 €   1490 €

1583 €   1330 €

1569 €   1317 €

1756 €   1503 €

1729 €   1476 €

1689 €   1436 €

1530 € (1-22 dez) 1277 € (1-22 dez)

sob consulta sob consulta
(23 dez-4 jan) (23 dez-4 jan)

21 noites
preços por pessoa / estada

suite júnior vista mar
ocupação dupla ocupação dupla

2249 €   1890 €

2363 €   2003 €

2457 €  2098 €

2438 €  2079 €

2476 €  2117 €

2476 €   2117 €

2249 €   1890 €

2230 €   1871 €

2495 €   2136 €

2457 €   2098 €

2400 €   2041 €

2174 € (1-22 dez) 1814 € (1-22 dez)

sob consulta sob consulta
(23 dez-4 jan) (23 dez-4 jan)

24 dez

31 dez

natal & fim-do-ano
por pessoa / jantar especial

 100 € 

 145 € 

3˚ adulto

ocupação
single

suplementos
por pessoa / 7 noites

 392 €

 322 €

por pessoa / 14 noites

 745 €

 612 €

por pessoa / 21 noites

1058 €

 869 €

vista jardim

reduções
por pessoa / 7 noites

 35 €

por pessoa / 14 noites

 67 €

por pessoa / 21 noites

95 €

exclusivo para membros PortoBay Prestige Club
condições válidas para reservas Prestige Package efetuadas diretamente com PortoBay Hotels & Resorts

termos e condições : exclusivo a adultos (maiores de 16 anos) . válido para pacotes de 7, 14 ou 21 noites de 5 de janeiro de 2022 até 4 de janeiro 
de 2023 . reservas e suplementos sujeitos a disponibilidade . enviar detalhes do vôo (número, hora de chegada e saída) até 7 dias antes da che-
gada, para garantir transferes de táxi . descontos Prestige Package não acumuláveis ou combináveis com outros descontos . descontos de “early 
booking”, “traga um amigo” e 5% Prestige Gold não acumuláveis ou combináveis entre si . noites extra serão cotadas à melhor tarifa disponível . 
preços válidos exceto erro de impressão . city taxes não incluídos.

se desejar reservar . ..
um pacote refeições ou um serviço adicional,
      contacte a nossa central de reservas
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  AL-
-GARVE

O sol, a hospitalidade, as praias, o golfe, os castelos, as falésias avermelhadas, 
as pequenas localidades piscatórias e a riqueza do peixe e do marisco fresco

são motivos incontornáveis para os nossos visitantes.

World’s Leading 
Beach Destination 2020

PRAIA DO POÇO
algarve

descubra mais sobre o destino no
nosso blog  www.inportobay.com



sinta a luz sinta a luz 
      do algarve !!      do algarve !!

gastronomia 

O Algarve aproveitou a sua localização 

privilegiada e extensa costa para fazer 

do peixe e marisco o estandarte da sua 

gastronomia. Agrade o seu paladar com 

o sabor a mar !!

golfe

O Algarve conta com cerca de 40 campos 

de golfe que privilegiam ambientes natu-

rais e bons desafios para quem joga. É por 

isso que foi eleito, pela IAGTO, como o me-

lhor destino de golfe do mundo em 2020.

hospitalidade

O Algarve é também conhecido pela hos-

pitalidade, pela simpatia e pelo sorriso 

ou vontade de ajudar no que for preciso. 

A região abre os braços aos visitantes e 

convida sempre ao regresso . ..

as melhores praias
da europa

Areia branca e densa rodeada por falé-

sias e montanhas rochosas, água calma e 

tranquila e segurança são algumas das 

características que tornam únicas as 

praias do Algarve.

300 dias de sol por ano

Com uma média de mais de 300 dias de 

sol por ano, no Algarve o inverno mais 

parece primavera. A temperatura rara-

mente desce abaixo dos 10°C e os óculos 

escuros dão sempre jeito.

natureza envolvente

Os passeios a pé são uma excelente for-

ma de encontrar um Algarve alternativo, 

mais próximo da natureza, e descobrir a 

fauna e flora que caraterizam a paisagem.
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A L G A R V E

* PREÇO APURADO PARA ESTADA DE : 
7 noites em dezembro (1-29) com desconto “special early booking”  
e oferta “vista mar ao preço de standard”

desde

308€
por pessoa / estada
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          adorámos !!  adorámos !!  
 as vistas são de facto   as vistas são de facto  
       deslumbrantes . ..         deslumbrantes . ..  

Uma extensa praia de areia es-

tende-se aos pés do PortoBay 

Falésia . .. a magia da areia 

branca funde-se com as rochas 

alaranjadas tradicionais do 

Algarve. Sol, natureza e con-

forto . ..  acesso direto à praia, 

verdes abundantes, lounges e 

vistas relaxantes, spa e boa 

experiência gastronómica . ..

#PORTOBAYFALESIA #ALGARVE
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novidades no
PortoBay Falésia . ..

2021 começou com remodelações no hotel 

PortoBay Falésia . .. lobby, junior suites e 

exterior são algumas das zonas que apre-

sentam novidades. Venha descobri-las !! 

lobby renovado

O lobby de entrada do hotel foi todo 

remodelado e apresenta agora uma de-

coração mais leve em tons pastel, resul-

tando num ambiente mais fresco em sin-

tonia com a localização do hotel junto à 

praia. Um toque boho chic, para propor-

cionar uma experiência ainda mais cómo-

da e agradável.
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       . .. uma experiência . .. uma experiência
ainda mais cómodaainda mais cómoda
       e agradável !!        e agradável !! 



novas junior suites

As junior suites foram também trans-

formadas contando agora com uma de-

coração em tons azul e pastel, onde se 

destaca a madeira crua, em tom natural 

e o uso de cores mais claras e tranqui-

las.  O ambiente perfeito para umas me-

recidas férias !!

kitchenettes

Três junior suites foram equipadas com 

kitchenette. Uma forma confortável 

para valorizar estadas mais longas ou 

férias com crianças . ..

lareiras 
nos exteriores

Um conjunto de lareiras de exterior 

conferem agora mais conforto e ambien-

te aos excelentes exteriores do hotel. 

Relaxe . ..
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área mínima de 22 m2,

amenities rituals, room service . ..

    310 
quartos & suites

MADEIRA  >  internacional 

FALÉSIA restaurante, lounge & pool bar  >  

refeições ligeiras durante o dia, mediterrânico ao jantar 

BÚZIOS lounge bar

FUNCHAL  >  100 pax.

COPACABANA  >  80 pax.

LISBOA  >  20 pax.

reuniões

restaurantes 
      & bares
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bem-estar . ..

PRAIA  >  50 m

OLHOS D’ÁGUA  >  500 m

ALBUFEIRA CENTRO  >  8 km

AEROPORTO DE FARO  >  35 km

&spa com 4 salas de tratamento,

3 piscinas (interior, exterior e crianças),

jacuzzi, ginásio, 2 campos de ténis,

campo de padel, pétanque,

putting-green, practice net . .. 

wi-fi gratuito em todo o hotel,

computador com internet gratuita

(biblioteca), música ao vivo, 

sala para crianças e parque infantil, 

lounges e miradouros, biblioteca,

estacionamento . .. 

  sol, natureza 
    e comforto. ..  

#PORTOBAYFALESIA #ALGARVE

quinta do milharó, olhos d’água-albufeira . + 351 289 007 700 . falesia@portobay.pt . www.portobay.com



291 708 760 ou 800 50 25 25
     reservations@portobay.pt
indicar nome completo e n° cartão Prestige Club

    reserve já !!    reserve já !!
pague durantepague durante
   a estada . ..   a estada . ..

PORTOBAY FALÉSIA algarve

o seu package inclui . ..

> alojamento com pequeno-almoço

> transferes de e para o aeroporto de Faro

> 1 voucher* SPA

> acesso gratuito às áreas desportivas do hotel 

> crédito para merchandising PortoBay**

e ainda . ..
> 1 jantar* no restaurante Madeira 

> 1 refeição* num dos outros restaurantes do hotel

> 1 voucher* para um dos bares do hotel

ou . ..
> crédito no valor de 75 € para utilizar 

em qualquer restaurante do hotel, durante a sua 

estada em Prestige Package (ver condições pág. 5)

* POR SEMANA / POR PESSOA : 1 jantar buffet com ½ garrafa 
de vinho seleção PortoBay + 1 refeição (menu de 3 pratos) com  
garrafa de vinho seleção PortoBay (voucher de refeição e jan-
tar não são válidos p/ jantares de natal, fim-de-ano e eventos / 
jantares especiais) + 1 voucher de 10€ a usar num dos bares do 
hotel (CRIANÇAS : as bebidas incluídas nos vouchers de refeição/ 
jantar serão água ou sumo . o voucher para os bares será de 5 €)

POR ESTADA / POR PESSOA : 1 voucher de SPA para Blu Massage 
de 30 minutos (só para adultos)

** POR SEMANA / POR QUARTO : crédito no valor de 25 € para 
usar na compra de merchandising PortoBay

CONDIÇÕES GERAIS consulte nas páginas 8-13

vista mar 
ao preço de standard

Em fevereiro, março, novembro e dezembro (1-29) 

reserve vista mar e pague o preço do standard !!  
redução já refletida na tabela



PORTOBAY FALÉSIA package 2022

ocupação
single

suplementos
por pessoa / 7 noites

 322 € (fev-mar, nov-dez)

 392 € (abr-out)

por pessoa / 14 noites

 612 € (fev-mar, nov-dez)

 745 € (abr-out)

por pessoa / 21 noites

   869 €  (fev-mar, nov-dez)

1058 € (abr-out)

exclusivo para membros PortoBay Prestige Club
condições válidas para reservas Prestige Package efetuadas diretamente com PortoBay Hotels & Resorts

termos e condições : válido para pacotes de 7, 14 ou 21 noites de 11 de fevereiro de 2022 até 1 de janeiro de 2023 . reservas e suplementos su-
jeitos a disponibilidade . enviar detalhes do vôo (número, hora de chegada e saída) até 7 dias antes da chegada, para garantir transferes de táxi . 
descontos Prestige Package não acumuláveis ou combináveis com outros descontos . descontos de “early booking”, “traga um amigo” e 5% Prestige 
Gold não acumuláveis ou combináveis entre si . noites extra serão cotadas à melhor tarifa disponível . preços válidos exceto erro de impressão . 
city taxes não incluídos.

-5%
redução

já aplicada

-10%
redução

já aplicada

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro*

7 noites
preços por pessoa / estada

junior suite  vista mar
vista mar
ocupação dupla ocupação dupla

 616 €   469 €  357 €

 616 €    469 €  357 € 

 749 €   644 €

 763 €   672 €

1057 €   966 €

1113 € 1036 €

1113 € 1036 €

1057 €   966 €

 749 €   644 €

 609 €   462 €  350 €

 609 €  462 €  350 €

14 noites
preços por pessoa / estada

junior suite  vista mar
vista mar
ocupação dupla ocupação dupla

1171 €  891 €  678 €

1171 €   891 €  678 € 

1423 € 1224 €

1450 € 1277 €

2008 € 1835 €

2115 €  1968 €

2115 € 1968 €

2008 €  1835 €

1423 €  1224 €

1158 €   878 €  665 €

1158 €  878 €  665 €

21 noites
preços por pessoa / estada

junior suite  vista mar
vista mar
ocupação dupla ocupação dupla

1664 €  1266 €  964 €

1664 €  1266 €  964 € 

2022 €  1739 €

2060 €  1814 €

2854 €   2608 €

3005 €   2797 €

3005 €   2797 €

2854 €   2608 €

2022 €   1739 €

1645 €  1247 €  945 € 

1645 € 1247 €  945 €
  * 30-31 dez : aplica-se o suplemento de 20 € por pessoa / noite sobre as tarifas sem oferta

24 dez

31 dez

natal & fim-do-ano
por pessoa / jantar especial

 85 € 

 90 € 

se desejar reservar . ..
              uma categoria de quarto diferente
      (quarto familiar, suite familiar ou . ..),
pacote refeições ou um serviço adicional,
        contacte a nossa central de reservas
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Porque não juntar as suas férias relaxantes com um “city break” no Porto ou em Lisboa ?
Descubra os nossos hotéis de 4 e 5 estrelas nestas fascinantes cidades . ..

combine

ou . .

MADEIRA
ALGARVE. .. ou

LISBOA
PORTO

CAIS DAS COLUNAS // TERREIRO DO PAÇO
lisboa



redução nas tarifas . ..

Entre muitas outras vantagens, recor-

damos que a sua condição especial de 

membro Prestige Club confere-lhe 10% 

(Prestige) ou 15% (Prestige Gold) de re-

dução sobre a melhor tarifa disponível 

em www.portobay.com. Consulte a nossa 

equipa.

combine com madeira 
ou algarve !!

oferecemos 
o pequeno-almoço*
Se combinar uma estada num hotel Por-

toBay em Lisboa ou no Porto com o seu 

Prestige Package na Madeira ou no Al-

garve, oferecemos o pequeno-almoço em 

Lisboa ou no Porto. Basta reservar a sua 

estada em Room Only. Aproveite !!

. .. e os transferes*
Garanta maior conforto. Se ficar pelo 

menos quatro noites num hotel PortoBay 

em Lisboa ou no Porto, oferecemos tam-

bém os transferes de e para o aeroporto.

*TERMOS E CONDIÇÕES : 
oferta válida para reservas efetuadas através da 
central de reservas PortoBay e para reserva con-
jugada com outro hotel PortoBay através do canal 
Prestige Package.

PONTA DA PIEDADE
algarve

 . .. descubra 
    os nossos hotéis . .. 
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          estamos estamos 
sempre à esperasempre à espera
       da próxima vez !!       da próxima vez !!  

portugalportugalbrasilbrasil
PORTO 
PORTOBAY FLORES
PORTOBAY TEATRO

LISBOA
PORTOBAY LIBERDADE
PORTOBAY MARQUÊS

ALGARVE
PORTOBAY FALÉSIA

MADEIRA
LES SUITES AT THE CLIFF BAY
THE CLIFF BAY
VILA PORTO MARE
EDEN MAR . PORTO MARE . THE RESIDENCE

PORTO SANTA MARIA
PORTOBAY SERRA GOLF

e . ..e . ..

SÃO PAULO
L’HOTEL PORTOBAY SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO
PORTOBAY RIO DE JANEIRO

BÚZIOS
PORTOBAY BÚZIOS

WWW.PORTOBAY.COM
+351 291 708 760 . RESERVATIONS@PORTOBAY.PT


