UM PARAÍSO NATURAL
Um dos locais mais
encantadores da Europa, a
região do Algarve em
Portugal, é abençoado por um
clima soberbo e por uma costa
espetacular com quilômetros
de praias arenosas. O
concelho histórico de Silves é
o cenário para o deslumbrante
4 * Amendoeira Golf Resort,
que fica a apenas 35 minutos
de carro do aeroporto de Faro.

Esta localização central é ideal
para explorar as muitas
atividades e atrações que o
Algarve tem para oferecer,
incluindo nas proximidades,
Armação de Pêra, uma vila
popular com uma grande praia
arenosa, bares e restaurantes.
O Amendoeira Golf Resort
está situado numa área de
grande beleza natural. As
aldeias residenciais

compreendem uma mistura de
apartamentos e moradias
situados em jardins
exuberantes. O impressionante
Amendoeira Clubhouse está
orgulhosamente localizado por
cima dos dois campos de golfe
de campeonato, que foram
sensivelmente integrados nesta
deslumbrante paisagem: um
campo foi desenhado por Sir
Nick Faldo e o outro por Christy
O´Connor Jnr.

VIVER O LUXO
A influência da arquitetura
mourisca é visível em todo o
resort, refletindo-se nos pátios,
azulejos, graciosos arcos e
terraços isolados, e as aldeias
são cercadas por exuberantes
jardins paisagísticos.
Cada propriedade oferece um
design interior de exceção e
uma gama abrangente de
comodidades modernas:
cozinha totalmente equipada
com microondas, máquina de
lavar loiça e máquina de lavar
roupa, ar condicionado,
pavimento aquecimento,
televisor de ecrã plano e
persianas elétricas nas janelas.

As propriedades do
Amendoeira Golf Resort foram
cuidadosamente mobiliadas
para ir ao encontro do seu
tamanho e layout, estando
todas prontas a habitar. Os
detalhes foram pensados ao
pormenor. Desde os acessórios
das casas de banho até aos
móveis macios, passando pelos
equipamentos de cozinha até
aos ao televisor LCD e sistema
de áudio, tudo foi tido em
conta na decoração.
A nossa equipa de design de
interiores recebeu
apresentações de mais de 20
empresas portuguesas e
internacionais de mobiliário e
visitou grandes exposições em
vários países europeus para

garantir mais elegância, maior
durabilidade e qualidade do
mobiliário. Estamos confiantes
de que a nossa seleção satisfará
até o cliente mais exigente e
orgulhosos pela maioria do
mobiliário ter sido fabricado em
Portugal.
Rigorosos padrões de qualidade
dos móveis foram estabelecidos
sob a nova lei turística em
Portugal. As qualidades dos
materiais e os padrões de
fabricação foram especificados
juntamente com regulamentos
rigorosos de retardantes de
fogo; cumprido todos os aspetos
de segurança.

Comprar uma nova casa no Amendoeira
Golf Resort oferece muitas vantagens:
Os proprietários de imóveis podem
desfrutar da sensação de viver numa
comunidade privada, com segurança 24
horas, receção 16 horas e serviço de
limpeza e lavandaria.

A VIDA NO RESORT

O resort oferece excelentes
instalações, incluindo:
- Campos de golfe
- Instalações para prática de golfe
- Ginásio
- Instalações desportivas
- Parque infantil
- Salão de Jogos
- Restaurante e Bares
- Campos de futebol
- Campos de ténis

INSTALAÇÕES DE GOLFE AMENDOEIRA
O Faldo Course foi desenhado
com um jogo estratégico em
mente. Os seus afloramentos
rochosos, cursos de água
sinuosos e vistas de montanha
definem o seu caráter
essencial. O O´Connor Jnr.
Course é de igual forma
desafiante: os cursos de água
sinuosos testam os jogadores,
levando-os a viajar até ao
século XVIII.

Este resort coloca à disposição
um vasto número de instalações
para o jogador exigente. A
Amendoeira Golf Academy tem
tecnologia de ponta para
montagem de tacos e uma
variedade de programas de
treino. As instalações de treino
ao ar livre incluem o campo PAR
3, 9 buracos do Academy
Course, um driving range, um
practice putting green e áreas
de treino longas e curtas.

O Amendoeira Clubhouse
conta com luxuosos vestiários
e uma loja de produtos
profissionais que oferece uma
variedade de itens de golfe e
conveniência. Para refrescos,
há um lounge & bar e um
restaurante no clube, com
grandes terraços ao ar livre e
com vista para os campos de
golfe.

DESPORTO E OUTROS SERVIÇOS
O Amendoeira Sports Club
oferece uma variedade de
opções desportivas: dois
campos de futebol Astroturf de
5, seis campos de ténis de
Savannah, uma pista de corrida
de 1 km, um ginásio e vestiários.
É também o lar de um campo de
relva natural, adequado para
futebol, futebol gaélico e
hurling, destinado a equipas
profissionais para campos de
treino de clima quente.

O edifício principal do clube
desportivo tem um bar que serve
bebidas e snacks, com televisões
de ecrã grande e um espaçoso
terraço exterior com vista para o
campo Academy, além do
espaçoso parque infantil.
No Sports Club também encontra
uma sala de jogos que garante
manter os adolescentes
entretidos. Na verdade,

o Amendoeira Sports Club
é ideal para toda a família!
Um serviço de transporte
gratuito opera em redor do
resort durante todo o ano.
Durante os meses de
Verão, as deslocações para
a praia local de Armação de
Pera estão disponíveis
gratuitamente e o
Amendoeira Kidz Club está
aberto para crianças entre
os 4 e os 12 anos de idade.

Dispomos de uma equipa de vendas forte
e experiente que entende o mercado
imobiliário português e trabalha em
estreita colaboração com cada comprador
para o ajudar a escolher a propriedade
certa e que melhor se adequa ao seu
orçamento e requisitos.

VENDA DE PROPRIEDADES

Os clientes interessados são convidados a
fazer uma visita, onde podem ver o resort
e as propriedades em primeira mão. Estas
visitas proporcionam aos clientes a
liberdade de aproveitar o tempo em
Portugal e de explorar a área local.
Para mais informações sobre a compra de
imóveis no Amendoeira Golf Resort, a
nossa equipa de vendas terá o prazer de o
receber. Contacte-nos e descubra a sua
casa de sonho no Algarve.

www.amendoeiraresort.com

