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O Tivoli Marina Portimão é um resort 4 estrelas que apetece apreciar uma e outra vez. Aqui, um fim-de-semana sabe 
sempre a pouco e as férias em família depressa se preenchem de lazer e diversão. Amanheça com um pequeno-almoço 
com vista para a marina. Depois, a pé ou no Tivoli buggy, vá até ao convidativo areal da Praia da Rocha. As lojas, 
restaurantes e animação nocturna encontram-se a um passo do hotel. Desportos náuticos, golfe e actividades para 
crianças são outras opções disponíveis. Se planeia um evento especial, as amplas salas para festas, reuniões, 
casamentos e banquetes adaptam-se completamente aos seus desejos. 
 
 
LOCALIZAÇÃO 
Situado na Marina junto à praia concessionada, a 5 minutos do centro de Portimão e a 40 minutos do Aeroporto 
Internacional de Faro. GPS: N 37º 07' 07,83’’, W 8º 31' 45,65''. 
 
 
ALOJAMENTO 
 
196 Apartamentos, com vista marina ou piscina, incluindo: 

139 Estúdios  
45 Apartamentos T1 
12 Apartamentos T2 
2 Apartamentos especialmente adaptados para hóspedes com mobilidade reduzida 

 
 
ESTÚDIO  
Situados no rés-do-chão ou no primeiro andar, nas partes norte, centro ou sul do hotel, os Estúdios T0 de 40m2 podem 
alojar até três pessoas (2 camas individuais + 1 cama extra). Todos os Estúdios T0 têm varanda mobilada com duas 
cadeiras e uma mesa, com vista para a marina ou piscina. Os Estúdios T0 dispõem de ar condicionado individual e 
incluem uma kitchenette e uma mesa de jantar para dois, assim como uma casa de banho com banheira.  
 
APARTAMENTO T1 
Situados no rés-do-chão ou primeiro andar na parte centro ou sul do hotel, os espaçosos Apartamentos T1. Com 
capacidade máxima até quatro pessoas dispõem de um quarto com duas camas individuais e de uma sala de estar 
separada com sofá cama, cadeiras e mesa. Estão equipados com ar condicionado individual, uma kitchenette e uma mesa 
de jantar para quatro, para além de uma varanda ou terraço com duas cadeiras e uma mesa, proporcionando uma 
fantástica vista para a marina. 
 
APARTAMENTO T2 
Os Apartamentos T2, localizados no primeiro andar na parte centro ou sul do hotel, podem alojar até seis pessoas, 
Dispõem de dois quartos amplos com duas camas individuais cada, e de uma área de estar separada com sofá cama, 
cadeira e mesa. A kitchenette está totalmente equipada e dispõe de mesa de jantar para quatro. Todos os Apartamentos 
T2 dispõem de varanda ou terraço com mesa e cadeiras e uma vista para a marina. 
 
 
Estúdio, Apartamento T1 e Apartamento T2 equipados com: 

x Acesso à Internet Wi-Fi x Cofre grátis 
x Telefone com linha directa ao exterior x Frigobar 
x Televisão por satélite x Facilidades de chá e café (chaleira eléctrica) 
x Ar condicionado individual x Microondas  (a pedido) 
x Secador de cabelo x Sofás e Cadeirões 
x Amenities Tivoli Hotels & Resorts x Varanda ou Terraço 
x Mesa e cadeiras  
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SERVIÇOS DO HOTEL 
 

x Room Service das 07.00h às 23.00h x Business Centre (gratuito) 
x WI-FI em todas as áreas do hotel x Rent-a-car 
x Experience Spot x Lavandaria a pedido 
x T/Carwash (mediante disponibilidade) x Reserva de excursões e transferes  
x Assistência médica 24 horas x Garagem e parque de estacionamento gratuito 
x Telefone público x Arcada Comercial – restaurantes, lojas e bares 
x Vídeo on demand  

 
 

 
RESUMO DAS SUITES 
 

Tipologia de quarto Nº Tipologia de cama Piso 

Estúdio   139 Estúdio com 2 camas individuais 0 ou 1º 
Apartamento T1 45 Apartamento T1 com 2 camas 

individuais 
0 ou 1º 

Apartamento T2 12 Apartamento T2 com 4 camas 
individuais 

1º 

 
 

 
POLÍTICAS DO HOTEL 
 
Hora de chegada 
O check in efectua-se a partir das 14.00h. 
 
Hora de saída 
Pedimos que liberte o quarto até às 12.00h. 
 
Cartões de crédito 
O Tivoli Marina Portimão aceita os seguintes cartões de crédito: American Express, Visa, Mastercard, Dinners e JCB. 
 
Política de cancelamento 
Para cancelamentos entre as 24 horas antes do Check-In e para No Shows (não comparência), a reserva está sujeita ao 
débito de uma noite de penalização no cartão de crédito providenciado. 
 
 
RESTAURANTES & BARES 
 
Restaurante Deck 
Com um ambiente leve, a magnífica vista sobre o rio e uma sofisticada ementa internacional são um convite irrecusável a 
momentos de prazer gastronómico únicos. Serviço buffet e à la carte. Capacidade para grandes grupos. Aberto das 7.30h às 
11.00h, das 12.30h às 15.00h e das 19.00h às 22.00h. 
 
Restaurante e Bar Aqua Lounge 
Com decoração contemporânea e uma vista deslumbrante sobre a Marina de Portimão, o Restaurante e Bar Aqua Lounge é 
ideal para um inesquecível jantar entre amigos, seguido de uma animada noite. Com requintados Menus de Degustação, 
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Carnes, Marisco, Risotto e Saladas; está aberto durante o período de Verão das 18.00h à 02.00h, com serviço de jantares 
das 19.00h às 22.00h. 
 
Bar 
Nesta ampla esplanada à beira rio, deixe-se deslumbrar com o pôr-do-sol enquanto se delicia com uma das nossas saladas e 
um refrescante cocktail de frutas. Aberto o ano inteiro. 
 
Bar Ithaka 
Tendo como cenário a piscina e os jardins, poderá tomar a sua bebida e desfrutar da enorme variedade de saladas e snacks 
preparados especialmente para si. 
Horário: das 11.00h às 18.00h. Aberto só no Verão. 
 
 
SERVIÇOS DE LAZER, DIVERSÃO E DESPORTO 
 
x 3 Piscinas exteriores de água salgada (1 para crianças)  x Praia junto ao Hotel 
x Ginásio x Acesso à praia concessionada 
x Parque Infantil x Sala de brincar T/Kids para crianças  
x Babysitting a pedido x Discotecas, bares e restaurantes, Lojas – 1 km 
x Casino - 1km x Lojas – 10m a pé 
x Golfe – 10m de carro x Desportos náuticos – junto ao Hotel 
x Zoomarine – 20km x SeaSafari – observação dos golfinhos – junto ao hotel 
x Parques Aquáticos – 10km x Marina - junto ao hotel 

 
 
T/KIDS – uma oportunidade para viver grandes experiências trocadas por miúdos! 
Os nossos apartamentos são perfeitos para famílias com crianças, e as nossas piscinas e o parque infantil, perfeitos 
para crianças de qualquer idade. 
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CONFERÊNCIAS E REUNIÕES NO TIVOLI MARINA PORTIMÃO 

 
Com áreas compreendidas entre 72m2 e 300m2, os espaços para eventos deste hotel, têm capacidade máxima para 150 
pessoas em banquete. Uma sala de reunião com o mais moderno equipamento audiovisual, dois restaurantes 
excepcionalmente localizados e um Deck com vistas soberbas sobre o desaguar do rio Arade no mar, fazem deste hotel o 
sítio ideal para a organização de eventos desportivos, casamentos e actividades de negócios. 
 

/ Infra-estruturas de apoio / Serviços disponíveis
x 1 Sala tecnologicamente equipada x Internet WI-FI nas áreas públicas, nas salas de 

reuniões e quartos 
x Recepção para grupos x Business centre com linha ADSL gratuita 

           
 
 

Salas C x L x A   Área Banquete Cocktail Escola Teatro   Mesa 
U Exposições 

 Restaurante Deck 26 x 13 x 2.9 300m2  150 - - - - - 
Esplanada Deck 33 x 7.5  240m2  150 300 - - - - 
Tirreno 8.9 x 8.2 x 2.7  72m2  - - 50 60 27 - 
Aqua Lounge 17.5 x 17.5 x 2.9  300m2  110/220 200/300 - - - - 

    1          2 
 

 
 


