
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedras d’el Rei é um local 
único no Algarve, onde 
imperam a harmonia e o 
equilíbrio no seio de um 
importante ecossistema que é 
a Ria Formosa e o seu Parque 
Natural. Conforto e bem-estar 
são as palavras-chave para que 
num ambiente familiar e 
relaxante a sua estadia 
decorra de uma forma 
memorável 
 

Localização 
A 5km a Oeste de Tavira, perto 
da vila piscatória de Santa 
Luzia, Pedras d’el Rei estende-
se pelas margens da área 
lagunar, com acesso direto à 
famosa Praia do Barril através 
de uma ponte seguido de 
trajeto por comboio 
panorâmico. 
GPS  - 37O5’4.4”N 
            7O40’9.54”W 
 
 
 

- Alojamento 
 

Estão disponíveis apartamentos e 
villas  de traça rústica e regional, 
todos têm kitchenette  ou cozinha 
devidamente equipadas, TV, 
terraço ou varanda, rodeados de 
amplas áreas ajardinadas: 
 
• T0/ Estúdio capacidade  até 2 
pessoas 
 
• T1 Apartamentos ou Villas com 
capacidade até 4 pessoas 
 
• V2 Villa com capacidade até 6 
pessoas 
 
• V3 Villa com capacidade até 8 
pessoas 
 
• T1 Superior, apartamento, piso 
térreo, com capacidade até 4 
pessoas 
 
• T2 superior, apartamento duplex 
com capacidade até 6 pessoas 

- Lazer, Desporto e 
Entretenimento 
 

Incentivamos o seu bem-estar 
aliado a um estilo de vida saudável 
disfrutando das seguintes 
facilidades: 
 
• Piscina exterior 
 

• Campo de ténis 
 

• Centro de Massagens 
 
• Sazonalmente de Maio a Outubro 
poderá contar com aulas de 
Relaxamento, Yoga, Zumba, etc. 
 
• Área exterior de ginásio com 
diversas máquinas de fitness 
 

• Percursos cícláveis e pedestres  
tanto na envolvente como mais 
distantes. 
 

• Desportos náuticos a partir da 
Praia do Barril onde salientamos a 
prática da canoagem, kitesurf e 
vela 
 



- Bares e Restaurante 
 

Em Pedras d’el Rei poderá encontrar diversos espaços e 
ambientes para apreciar: Bar Nora com serviço de bar e 
snack bar, cafetaria e gelataria, até às 23h00; Restaurante 
Vale d’el Rei com uma rica gastronomia regional e 
internacional;  Piano Bar é o local privilegiado para se tomar 
uma bebida antes e após o jantar num ambiente muito 
agradável. Sazonalmente,  o espaço esplanada Buganvília  é 
uma opção para tomar um excelente pequeno almoço e 
disfrutar de um chá gelado e, pela tarde e noite fora poderá 
optar pelo espaço chill-out Kaipiroskas, onde a caipirinha e 
derivados fazem furor. 

- Serviços 
 

Na Recepção os nossos colaboradores terão todo 
o gosto em ajudá-lo a complementar a sua 
estadia sugerindo algumas experiências deveras 
interessantes  em parceria com outras empresas 
especializadas : 
• Programas de ciclismo de estrada e 
cicloturismo 
• Programas de caminhadas com guia 
• Observação de Aves 
• Excursões locais e regionais 
• Mergulho 
• Kitesurfing  
• Equitação  
• Supermercado 
• Lavandaria Self-service 
• Mini-clube disponível de meados de Junho a 
Setembro 
• Parque infantil 
• Estacionamento 
• Aluguer de bicicletas e equipamentos 
adicionais e aluguer de viaturas 
 

- Eventos e Reuniões 
 

• Sala Távila para reuniões, workshops, etc. 
•  Realização de eventos, banquetes e 
casamentos  
 

Aldeamento Pedras d’el Rei 
Santa Luzia  
8800 531 Tavira 
 
Reservas:  
 +351 281 380 034 
 +351 281 380 038 
@ reservas@pedrasdelrei.com 
 www.pedrasdelrei.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Praia do Barril 
 

Na Praia do Barril durante todo 
o ano, poderá encontrar o seu 
espaço preferido, Barril Beach 
Café,  Blue Beach Café, Bar 
Âncoras, restaurante Museu do 
Atum.   
 

Praia  concessionada  e vigiada  
durante a época balnear. 
 

Galardoada com a bandeira azul, 
qualidade ouro pela Quercus e 
praia acessível. 


