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BEACH RENTALS®
Beach Rentals® by Parcial Holidays é uma marca 

registada do Groupe Parcialfinance e que surge com 

a uma solução para a rentabilização do património 

imobiliário dos clientes do Grupo.  

Apoiados pela experiencia adquirida nas várias 

geografias onde o Grupo se encontra presente, 

tornamo-nos numa referência na actividade de 

administração de imóveis turísticos. 

A nossa equipa é formada por profissionais com uma 

vasta experiência na área, o que aliado à excelente 

qualidade e localização dos empreendimentos por 

nós geridos, permite-nos assegurar altos níveis de 

rentabilidade aos proprietários.

Por outro Iado, o facto de a nossa equipa ser 

multifacetada permite-nos assegurar aos hóspedes 

um elevado grau de acompanhamento e conforto nas 

suas estadias, em qualquer uma das nossas unidades 

turísticas. Esperamos por si! 
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PONTOS DE 
INTERESSE

PORTIMÃO

PASSEIOS TURÍSTICOS
PASSEIOS DE BARCO
Portimão oferece passeios de barco 
no Algarve, ao longo da costa, 
expedições às grutas e falésias e 
Barbecue na praia;

GOLFINHOS
Poderá desfrutar de uma aventura e 
momentos únicos de contacto com a 
vida marinha selvagem observando os 
golfinhos;

TUK-TUK
Circuitos turísticos urbanos, onde 
poderá conhecer o concelho e toda a 
sua História;

MONUMENTOS
MUSEU DE PORTIMÃO
Instalado nas antigas instalações 
da Fábrica de Conservas Feu, o 
Museu de Portimão faz-nos viajar no 
tempo conduzindo-nos num passeio 
pelas origens e os momentos mais 
marcantes da História da cidade;

CASA MANUEL TEIXEIRA GOMES
A Casa Manuel Teixeira Gomes, é um 
espaço de Cultura e Arte, património 
da cidade de Portimão que evoca a 
vida e obra daquele que chegou a ser 
Presidente da República nacional;

FORTALEZA DE SANTA CATARINA
A Fortaleza de Santa Catarina de 
Ribamar é um dos locais de visita 
obrigatória na Praia da Rocha. Foi 
construída no reinado de D. Filipe II, 
por sugestão do engenheiro italiano 
Ale-xandre Massai para defender a 
barra do rio Arade;

IGREJA DO COLÉGIO DOS JESUÍTAS
 A austeridade e a simplicidade da 
arquitetura da Res¬tauração estão 
presentes no interior da Igreja-Salão. 
Foi construída em finais do séc. XVII 
por ordem de Diogo Gonçalves - cujo 
mausoléu permanece na capela-
mor - como agradecimento por ter 
encontrado em Porti-mão um bom 
porto de abrigo;

MONUMENTOS MEGALÍTICOS DE 
ALCALAR
Os monumentos megalíticos de 
Alcalar foram descobertos nos 
finais do século XIX e estão hoje 
classificados como Monumento 
Nacional. Aqui poderão encontrar 
artefactos que re-velam como 
viviam e trabalhavam e a necrópole 
megalítica;

KARTÓDROMO 
INTERNACIONAL
DO ALGARVE
No Kartódromo Internacional 
do Algarve podem encontrar 
um restaurante, boxes e lojas, 
bem como um sistema de 
aluguer de mais de meia 
centena de karts de diferentes 
catego-rias.
Caso pretenda poderá adquirir 
os bilhetes na nossa loja;

SAFARIS /BUGGYS
Passeio por todo o Barlavento 
Algarvio, onde poderá contar 
com uma experiência cheia 
ação, descoberta, cultura, 
história e tradição ou a 
natureza fazem parte deste 
passeio;
Caso pretenda poderá adquirir 
os bilhetes na nossa loja;

MERGULHO
Terá a oportunidade de 
conhecer as várias espécies na 
costa do barlavento e assistir 
ao seu comportamento no 
fundo multicolorido do mar;

CLUBE NAVAL
O principal objetivo desta 
instituição sem fins lucrativos 
é o desenvolvimento do 
interesse pelo desporto 
náutico, de recreio e 
competição;

PARAQUEDISMO
Poderá saltar de um avião 
até aos 4600m de altitude. 
Será uma das melhores 
experiências de paraquedismo 
sobre a espetacular vista da 
Costa Algarvia;

SLIDE&SPLASH
Tem ao dispor muitos 
divertimentos aquáticos 
para todos os gostos e 
idades, bem como áreas de 
descanso relvadas ou com 
espreguiçadeiras, espaços 
com espetáculos de animais, 
massagens e fish spa, vários 
pontos de restauração e uma 
loja; Caso pretenda poderá 
adquirir os bilhetes na nossa 
loja;

ATIVIDADES

PORTIMÃO
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ONDE
COMER

Os restaurantes em Portimão fazem 
as delícias de quem os visita. Terra 
de pescadores, o peixe e o marisco 
são sempre frescos e cozinhados 
na perfeição, assim como as carnes 
cozinhadas com as receitas mais 
apuradas da região ou simples e 
deliciosamente grelha-das.
Particularmente famosa é a sardinha 
assada de Portimão, mas quando chegar 
o momento de decidir onde comer 
em Portimão, serão muitas as opções 
por onde escolher. A oferta é vasta. 
Vai de restaurantes típicos, a tabernas, 
cafés e elegantes propostas de cozinha 
internacional. Portimão é uma cidade 
com oferta única de restaurantes 
onde poderá apreciar o melhor da 
gastronomia no algarve.
Não deixe de provar os doces, de 
influências mouras, pelo uso de 
amêndoas e mel em muitas receitas.
A ao perder o famoso “ Dom Rodrigo”, os 
bolinhos de Doce fino, o queijo de figo, a 
torta de laranja e outras especialidades… 

ALGUNS RESTAURANTES
Taberna de Portimão
Dona Barca
Forte e Feio
Caniço 
Allbeef
F- Food & Wine

PRAIA DA ROCHA

PRAIA DA MARINA

PRAIA DOS CANEIROS

PRAIA DO VAU

PRAIA DE ALVOR

PRAIA DE CARVOEIRO

AS PRAIAS

PORTIMÃO
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PONTOS DE 
INTERESSE

ALBUFEIRA

PASSEIOS TURÍSTICOS
VISITA ÀS GRUTAS
Visita às grutas, praias e formações 
rochosas, onde poderão desfrutar 
das grutas e das suas respetivas 
formações rochosas de beleza natural 
extraordinária e da observação de 
cetáceos;

GOLFINHOS
Poderá ver golfinhos pela costa 
Algarvia, entre a Marina de Albufeira e 
a Praia do Carvoeiro, uma experiência 
única e inesquecível! 

ATIVIDADES AO AR LIVRE
Oferece excelentes condições para 
a prática de atividades ao ar livre e 
ecoturismo durante todo o ano. A 
beleza natural e a diversidade do 
Algarve vão muito além das suas 
conhecidas praias e existem muitas 
formas de o apreciar;

PASSEIO DE AUTOCARRO PELA 
CIDADE
Passeio de autocarro aberto e veja os 
melhores pontos turísticos e atrações 
que Albufeira tem a oferecer.

Pare para fazer compras no centro 
histórico da cidade ou visite as lindas 
praças e igrejas antigas, sem esquecer 
os restaurantes e bares com música 
ao vivo;

MONUMENTOS
TORRE DO RELÓGIO
A antiga torre do edifício da cadeia 
situa-se na rua Bernardino de Sousa.
A torre assenta na parede do castelo 
junto à antiga porta de entrada da 
Praça de Armas. Foi dotada no século 
XIX de uma coroa de ferro.

IGREJA MATRIZ
É uma Igreja ao estilo Neoclássico 
e de uma só nave. Estas salas são 
dedicadas às Santas Almas, ao Bispo 
S. Luís, a N.ª Sr.ª de Fátima e ao 
Sagrado Coração de Jesus.
De realçar, uma magnífica pintura da 
autoria do pintor Albufeirense Samora 
Barros que embeleza o altar-mor da 
igreja e que serve de fundo à imagem 
de N.ª Srª da Conceição, padroeira de 
Albufeira.

ARCO DA TRAVESSA DA IGREJA 
VELHA
Este arco constitui um belo exemplo 
da arquitetura árabe e são de notar as 
bilhas e a calçada de rego central.
Galeria de Artes de Samora Barros
A Galeria situa-se no edifício da Antiga 
Central Elétrica, no Largo Eng.º Duarte 
Pacheco. Possui dois pisos e vãos 

exteriores em arco, o que possibilita a 
iluminação natural de todo o edifício. 
Da sua fachada, ressaltam os azulejos 
e motivos exteriores, da autoria do 
pintor albufeirense, Samora Barros.

LAGOA DOS SALGADOS
Situada sobre os antigos sapais de 
Pera, a lagoa dos Salgados tornou-se 
nos últimos anos num dos locais de 
observação de aves mais visitados do 
Algarve.

TORRE DA MEDRONHEIRA
Esta torre tinha como principal 
função vigiar a costa, protegendo 
as populações dos corsários 
que navegavam nestas águas, 
principalmente dos piratas do Norte 
de África que raptavam pessoas e que 
depois as vendiam como escravas.

CASTELO DE PADERNE
No interior do castelo, junto ao portão 
de acesso, destacam-se as ruínas 
de um templo, que foi de evocação 
de Nossa Senhora da Assunção e 
primitiva sede paroquial de Paderne.

ALBUFEIRA

ZOOMARINE
Desde a sua fundação que o 
Zoomarine entrega-se a uma 
participação ativa no campo 
da conservação da vida dos 
oceanos, das suas espécies e 
dos seus habitats. Promover o 
conhecimento, a preservação e 
a educação ambiental de uma 
forma divertida e apaixonada.

SURF & OUTRAS ATIVIDADES 
AQUÁTICAS
Poderá praticar Surf, Kayak, Stand 
Up Paddle e Coastering.

AQUASHOW
O Aquashow é um parque 
aquático que contém dezenas 
de diferentes atrações, piscinas 
e ainda a maior montanha russa 
aquática da Europa. 
Além das muitas atrações, o 
Aquashow conta ainda com vários 
espetáculos que poderão assistir 
como o espetáculo de Araras, de 
Aves de Rapina e de Répteis, como 
cobras iguanas e outros.

KRAZYWORLD
KrazyWorld é um zoo interativo 
com atividades para toda a família. 
Os visitantes poderão interagir 
e alimentar os animais, assistir 
a variadas apresentações com 
animais e mergulhar nas piscinas 
com escorregas.

ATIVIDADES
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ONDE
COMER

Albufeira oferece uma saborosa 
gastronomia tradicional, não deixe 
de se deliciar com um bom peixe 
fresco grelhado ou uma das famosas 
cataplanas à Algarvia ou ainda uma 
caldeirada ou uma sopa de peixe.
Terra de pescadores virada para o mar, o 
Algarve é apenas um dos muitos paraísos 
gastronómicos portugueses dedicados 
aos que apreciam peixe e marisco.
Hoje em dia, ainda é possível 
(aproximadamente às 22h00) ter a 
experiência de poder ver chegar à Praia 
dos Olhos de Água, em Albufeira um 
barco com peixe fresco ainda a saltar nas 
redes.
Poderá ainda apreciar o famoso 
“franguinho da Guia”;

ALGUNS RESTAURANTES
Evaristo
 Vila Joya
 Olympique
 A Tasca Terraço
 Bailote

PRAIA DO PENECO

PRAIA DOS PESCADORES

PRAIA DO INATEL

PRAIA DA OURA

PRAIA DOS ARRIFES

AS PRAIAS

ALBUFEIRA
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PONTOS DE 
INTERESSE

VILAMOURA

PASSEIOS TURÍSTICOS
COMBOIO TURÍSTICO
Parta à descoberta de Vilamoura no 
comboio turístico que o levará até 
às maravilhosas praias da Falésia e 
Marina, passando pelas zonas históricas 
(monumentos, igrejas…);

DESPORTOS AQUÁTICOS
Oferece grande variedade em 
experiências de desportos aquáticos! 
Vão desde a um passeio de barco, de 
“Jetboat”, parsailing, passando pelo 
aluguer de uma lancha ou de um iate 
de luxo.
Um dia de pesca em alto mar ou ao 
tubarão também são experiências 
possíveis;

MONUMENTOS
CERRO DA VILA
O Museu e Ruínas Romanas do Cerro 
da Vila oferecem uma viagem perfeita 
ao tempo das civilizações romana e 
islâmica na Vilamoura cosmopolita;

RIBEIRA DE QUARTEIRA
O circuito pedestre pela Ribeira de 
Quarteira insere-se num sítio de 
especial beleza paisagística e de 
grande importância do ponto de vista 
botânico e faunístico;

GALERIA DE ARTE PRAÇA DO 
MAR
Na Galeria de Arte Praça do Mar 
poderão encontrar exposições 
temporárias, individuais e 
coletivas, de pintura, fotografia, 
escultura e cerâmica:

CENTRO EQUESTRE DE 
VILAMOURA
O Centro Equestre de Vilamoura 
é considerado o melhor de 
Portugal e um dos três centros 
mais bem-conceituados na 
Europa. Os clientes poderão 
desfrutar da paisagem num 
descontraído passeio a cavalo, 
ou receber aulas de equitação 
onde poderão aprender 
os conceitos básicos da 
modalidade;

GOLF
Onde estão localizados os 
melhores campos de golfe 
do Algarve; Poderá também 
encontrar um minigolf de 18 
buracos com tema da Roma 
antiga e restaurante/bar;

CASINO DE VILAMOURA
O Casino Vilamoura beneficia 
de uma localização privilegiada, 

sendo um polo de atração 
turística por excelência, em 
pleno centro de animação das 
noites algarvias. Uma decoração 
vanguardista, um serviço de alta 
qualidade e uma diversidade de 
ambientes;

TÉNIS
Vilamoura Tennis Academy, este 
complexo desportivo possui 
excelentes instalações para a 
prática do ténis e do padel;

MARINA DE VILAMOURA
A Marina de Vilamoura foi a 
primeira a ser construída no 
país. A sua atividade começou 
em 1974. Foi uma das primeiras 
marinas portuguesas a obter 
a certificação de Qualidade e 
Ambiente pelo ISO 14001 e ISO 
900;

DISCOTECAS
Grande variedade das discotecas 
e bares, mais badaladas da 
região algarvia, entre elas o 
“Lick”, sendo que todas as noites 
atuam vários artistas, nacionais e 
internacionais e poderá também 
se deliciar no restaurante do 
famoso chefe Olivier – “Guilty”;

ATIVIDADES

VILAMOURA



11
BEACH RENTALS®

ONDE
COMER

Em Vilamoura encontra uma grande 
variedade de restaurantes, onde poderá 
usufruir de uma açorda de marisco, 
cataplana de marisco e peixe fresco para 
grelhar ou cozer; 

ALGUNS RESTAURANTES
Akuavit
Haven
Mythai
Don Alfonso
Restaurante Willie’s
O Marisco
News Restaurante

PRAIA DE VILAMOURA

PRAIA DA ROCHA BAIXINHA

PRAIA DE QUARTEIRA

PRAIA DA FALÉSIA

AS PRAIAS

VILAMOURA



12
BEACH RENTALS®

TAVIRA



13
BEACH RENTALS®

PONTOS DE 
INTERESSE

TAVIRA

PASSEIOS TURÍSTICOS
PASSEIOS DE BICICLETA
Tours turísticos com bicicletas City, 
Touring, e Bicicletas Elétricas, para visitar 
o centro histórico de Tavira, poderá 
também passar pela a loja de bicicletas 
mais antiga em Tavira, fundada em 1963 
”Abílio Bikes”,

TUK TUK 
A forma mais original e divertida de 
conhecer a história e o património 
cultural e natural de Tavira;

VISITAS Á RIA FORMOSA 
Excursões organizadas ao Parque natural 
da Ria Formosa para conhecer toda 
a sua diversidade, garantindo assim 
experiências inigualáveis e inesquecíveis;

MONUMENTOS
CASTELO DE TAVIRA
O Castelo de Tavira é uma fortaleza 
parcialmente arruinada que outrora 
guardou a vila de pescadores de 
norte-africanos e piratas. O castelo 
está localizado no ponto mais alto da 
região e das muralhas há uma vista 

maravilhosa sobre a cidade e parque 
nacional circundante;

IGREJA DE SANTA MARIA DO 
CASTELO
A igreja de Santa Maria do Castelo, a 
poucos passos do castelo mouro de 
Tavira, foi construída no século XIII no 
local do que provavelmente foi uma 
das maiores mesquitas mouriscas do 
Algarve;

CÂMARA OBSCURA
O Câmara Obscura presente uma 
viagem guiada de 360 graus sobre 
a cidade, a partir de uma câmara 
fotográfica gigante;

CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DE TAVIRA
O Centro Ciência Viva de Tavira é uma 
Associação sem fins lucrativos onde é 
possível explorar temas ligados à água 
e à energia;

CASA DAS ARTES DE TAVIRA (CAT)
A Casa das Artes de Tavira promove 
um programa cultural repleto de 
exposições, fotografias, conversas e 
alguma música para animar a cidade;

TAVIRA
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ONDE
COMER

Com a riqueza da Ria Formosa mesmo 
ali ao lado, o sotavento algarvio 
apresenta ainda uma forma muito 
especial de lidar com os frutos colhidos 
nestas águas: marisco e peixe de 
qualidade excecional.
Restaurantes, pequenos tascos e 
tabernas, são espaços que não faltam 
no Algarve, mas é nesta zona que irá 
encontrar alguns dos mais típicos e 
baratos. Conserva-se ainda a tradição 
de misturar a brisa marítima com 
os produtos que chegam do interior 
campestre, dando origem a uma 
cozinha bem apaladada e generosa. 
A “apadrinhar” tudo isto está a flor de 
sal produzida localmente que, mesmo 
depois de descoberta por gourmets, 
continua a ser parte determinante dos 
sabores que nascem aqui.
Recomendamos todo o marisco fresco 
(ameijoas, conquilhas e cadelinhas, … um 
pôr do Sol na companhia de uma cerveja 
bem fresca…) o peixe grelhado, arroz 
de lingueirão e os bifes de atum assim 
como o bacalhau na brasa ou à Brás. 

ALGUNS RESTAURANTES
Gastronomy Tavira
Álvaro de Campos Restaurante
D’ gusta
O Tonel
Pousada de Tavira Restaurante
Noélia
Marisqueira Fialho

PRAIA DE CABANAS

PRAIA DO BARRIL

PRAIA DA ILHA DE TAVIRA

PRAIA DA TERRA ESTREITA

PRAIA DO LACÉM

AS PRAIAS

TAVIRA



Edf. Rocha Tower
Rua do Sol, Lote 5, Loja C
8500 - 411 Portimão

+351 282 457 338

info@beachrentals.pt

CONTACTOS


