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WELCOME TO VALE DO LOBO. 
This directory provides you with general information on our services
and facilities. At Vale do Lobo the concern about and attention to our client is an absolute 
priority. Providing a dream vacation experience according to your needs and requirements 
is our main goal. If you would like any additional information, please contact the Reception, 
available 24h by dialing the number “9” on your house phone.

ALGARVE.
The Algarve is the southernmost region of mainland Portugal. Its temperate Mediterranean 
climate, characterized by mild short winters and long hot dry summers, the warm and calm 
waters that bathe its southern coast, its natural landscapes, the historical and ethnographic 
heritage and the delicious and healthy gastronomy are all attributes which attract millions of 
national and foreign tourists every year making the Algarve the most visited region and one of 
the most developed in the country. 

The Algarve is divided into three regions: 
• The “Sotavento”, on the eastern side, between Vila Real de Santo António and Vilamoura; 
where Faro the capital of the region is located;
• The “Barlavento”, on the western side between Sagres (Cape St. Vicent) and Albufeira - the 
capital of tourism;
 • The “Barrocal”, the mountainous interior of Monchique and Serra do Caldeirão; where Silves 
the historical capital is located.



A. 
ACCIDENTS AND EMERGENCIES

In case of an emergency please contact 4444 or the national emergency number by dialling 112 on 
your mobile or house phone. You may also speed dial reception by pressing number 9 for a few 
seconds on your house phone.  

AIRPORT

Faro Airport: 289 800 800 (www.ana.pt). 
Faro Airport (lost & found): 289 800 801. 

ACTIVITIES

For bookings or more information, please contact main Reception for further assistance  

ADAPTERS

Available to rent at the main reception, subject to availability.  

AIR CONDITIONING

This vila is equipped with air conditioning which you can control by using the remote found in each 
room division. Please contact the main reception should you require technical assistance.

B.
BANK (MONTEPIO)

Located at parque de Golfe.

BICYCLE RENTAL

Please contact main Reception for rates and availability.

C.
CAR RENTAL

Please contact the main reception for rates and availability. 

CHECK-OUT

Check-out time is indicated on your booking confirmation. Late check-out is subject to availability, 

please contact main Reception for further assistance .



C.
CLEANING SERVICE

The regularity of your unit´s cleaning is associated with the typology and is stated in your booking 

confirmation. We do however offer extra service with an additional cost upon pre-booking and 

availability. Please contact main Reception for further assistance. 

COMPLAINT BOOK

This accommodation unit has a complaint book.

COTS

We provide cots for our younger guests with an additional cost and subject to availability.

Please contact main Reception for further assistance.

D.
DEBIT AND CREDIT CARDS

We accept AMEX, VISA, Debit cards, Visa Electron and Mastercards.

DISH WASHING MACHINE

This unit has a dish washer located in the kitchen. 

DRIVING IN PORTUGAL

The Portuguese drive on the right hand side of the road. At plazas, crossroads and junctions, unless 

signposted otherwise, vehicles coming from the right have right of way. Vehicles that are already on 

roundabouts have right of way. Road signs meet international standards. Seatbelts are mandatory 

for all passengers.

E.
ELECTRICITY

All power outlets have a current of 220V. Please contact Reception if you need to rent a European 

adapter.



F.
FIRST AID KIT

This accommodation has a First Aid Kit. It´s location is duly identified by the international symbol 

(white cross on a green background).

FIRE SAFETY

Fire blanket and extinguisher duly identified in this unit. 

FITNESS CENTRE

Located at the parque de golfe. 

FOTOCOPIES/SCANS/PRINTING

Service with additional cost, please contact main Reception for further assistance .

G.
GOLF COURSES

Ocean and Royal Golf Courses have 18 holes. Availability and Reservation, contact Golf Reception.   

GOLF RECEPTION

Located in Vale do Lobo Shopping centre.    

H.
HAIRDRYER

There is a hairdryer in the bathroom.

HAIRDRESSER

 Located at Parque de Golfe. 



HYGIENE KIT

A variety of amenties are placed in the bathroom. They are replaced as per cleaning service indicated 

on your booking confirmation.  

I.
INTERNET

We offer free high-speed internet access (WiFi) throught the resort. 

IRON AND IRONING BOARD

There is an iron and ironing board at your disposal located In the pantry.

K.
KEYS

An additional charge will incur for loss and/or damage of keys. All keys have to be returned to the 

main Reception upon check-out. 

L.
LAUNDRY SERVICE

The laundry service is available 7 days a week, except public holidays. Laundry form and bag can be 

found in the wardrobe. 

LOCAL CURRENCY

Euro (€) Bank notes in circulation – 500, 200, 100, 50, 20, 10 and 5 euros. Coins in circulation – 2, 1, 

50c, 20c, 10c, 5c, 2c, 1c. 

M.
MAPS AND ROUTES



Please contact main Reception for further assistance and information.

MEDICAL CENTRE

Located in the entrance of Vale do Lobo with a 24-hour emergency service.

P.
PARKING FACILITIES

Close to the accommodation and Reception area there are outdoor parking places which are free 

of charge all year. During Summer time the parking areas located close to the Praça/beach areas are 

subject to extra charges.

PETS

Pets are not allowed in our accommodation units, except guide dogs.

PHARMACY (PHARMA VDL)

Located at parque Golfe, personalised service from healthcare professionals.

POTABLE WATER

Tap water is drinkable however we recommend consuming bottled water. 

R.
RECEPTION

24-hour daily service including weekends and public holidays, located in the main Vale do Lobo 

Shopping area. 

RESTAURANTS AND BARS

Located near to the beach at the Praça (Main Square), Tennis Academy and near to golf course.

RESORT SHUTTLE

Resort Shuttle is reserved exclusively for Vale do Lobo Card holders. Please contact main Reception 

for further assistance.



S.
SAFE

Vale do Lobo Resort possess safes for exclusive rental and use of our guests. Please contact main 

Reception for further assistance. Vale do Lobo Resort is not responsible for any money or

valuables left in the accommodation units or safes.

SECURITY

Vale do Lobo provides round-the-clock vigilance and assistance in the event of an emergency 

through co-operation with the local authorities. All members of the Security Department are 

qualified in first aid and certified by the National Firefighter School (ENB). A closed circuit TV system 

also operates day and night, to ensure safety in the main areas of the resort. Security company 

Securitas monitors the cameras from a control room in the heart of the resort.

SMOKING

This is a non-smoking unit therefore smoking is not allowed in doors. 

SMOKING LAW

Smoking cigarettes, cigars and pipes is banned in indoor public places in Portugal (as of 1 January 

2008). Smokers caught violating the smoking restrictions will be fined.

SPA

Located at Parque do Golfe.

SUPERMARKET PINGO DOCE

Located at the entrance of Vale do Lobo.

T.
TAXI

Please contact the main Reception if you require a taxi during your stay.

TELEPHONE

This unit is equipped with a wireless telephone. To contact reception, press the number 9 for a few



seconds or dial extension 3320. For national calls, dial the number without the country code. For 

all international calls, dial the international access code (00) followed by the country code (44) and 

the rest of the number. This also applies to any cell phone who´s international number is currently 

being used in Portugal.

TENNIS ACADEMY

10 hard courts, 4 synthetic grass courts, as well as a mini-tennis and paddle tennis court.

W.
WAKE-UP SERVICE

Please contact the main Reception to schedule your wake-up call.

Emergency & useful numbers

Internal Emergency Number

Ambulance

Fire Department

Medical Centre (Vale do Lobo)

Private Hospital (Loulé)

Private Hospital (Faro) HPA Gambelas

General Hospital (Faro)

Poisoning S.O.S

Intoxication S.O.S

Police PSP (Public Security Police) Faro

Police GNR (National Republican Guard Almancil)

Reception (on house phone)

Reception (on mobile phone)

4444

112

112

289 353 433

289 249 750 (aprox. 12,2km)

289 892 000 (aprox.14,5km)

289 891 100 (aprox.18,5km)

808 250 143

808 250 123

289 899 899

289 887 600

9 – press for few seconds  

289 353 000
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BEM-VINDO A VALE DO LOBO. 
Este diretório destina-se a fornecer-lhe informação geral sobre os nossos serviços e facilidades. 
Em Vale do Lobo a preocupação e atenção para com o nosso cliente é prioridade absoluta, 
proporcionando uma experiência de férias de sonho de acordo com as suas distintas 
necessidades e requisitos. Se desejar alguma informação adicional contate a Receção, 
disponível 24h através do “9” no telefone do seu alojamento.

ALGARVE.
O Algarve é a região mais meridional de Portugal Continental. O seu clima temperado 
mediterrânico, caracterizado por invernos amenos e curtos e verões longos, quentes e secos, 
as águas tépidas e calmas que banham a sua costa sul, as suas paisagens naturais, o património 
histórico e etnográfico e a deliciosa e saudável gastronomia são atributos que atraem milhões 
de turistas nacionais e estrangeiros todos os anos e que fazem do Algarve a região mais visitada 
e uma das mais desenvolvidas do país.

O Algarve está dividido em três regiões:
• O “Sotavento”, do lado oriental, sensivelmente entre Vila Real de Santo António e Vilamoura; 
onde se localiza a capital da região - Faro;
• O “Barlavento”, do lado ocidental entre Sagres (Cabo de São Vicente) e Albufeira - a capital do 
turismo;
• O “Barrocal”, o interior serrano de Monchique e da serra do Caldeirão; onde se localiza a 
capital histórica - Silves.



A. 
ACIDENTES E EMERGÊNCIAS

Em caso de emergência contate o número 4444 ou a linha nacional de emergência através do 

número 112 a partir do seu telemóvel. A partir do telefone do seu alojamento ligue 9 para a receção 

ou marque o 112, número nacional de emergência médica.

AEROPORTO

Aeroporto de Faro: 289 800 800 (www.ana.pt) 

Aeroporto de Faro (perdidos & achados): 289 800 801

ACADEMIA DE TÉNIS

Situada no Vale do Ténis, possui 10 courts rápidos, 4 de relva sintética, um campo de mini-ténis e 

um campo de paddle ténis. 

ADAPTADORES DE TOMADA

Disponíveis a pedido na receção .

ÁGUA POTÁVEL

A água da torneira é potável, contudo recomendamos o consumo de água engarrafada.

ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E BICICLETAS

Para mais informações, consulte os serviços da receção.

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 

Não são permitidos animais de estimação nas nossas unidades de alojamento, exceto cães-guia.

ATIVIDADES 

Se desejar marcar alguma atividade ou obter mais informação sobre as atividades que oferecemos, 

por favor contacte a receção.

AR-CONDICIONADO:

A sua casa está equipada com ar condicionado. Pode controlá-lo através de um comando existente 

em cada quarto e sala de estar. Se necessitar de assistência técnica por favor contacte a receção.

B.
BERÇO



Disponibilizamos berços para os hóspedes mais novos, com um custo associado, mediante 

disponibilidade. Para mais informações, por favor contacte a receção. 

BANCO (MONTEPIO)

Localizado no parque de golfe.

C.
CABELEIREIRO

Localizado no Parque do Golf.

CAMPOS DE GOLF

Ocean Course e Royal Course têm 18 buracos.

CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO

Aceitamos cartões American Express, Visa, Multibanco, Visa Eletron e Mastercard.

CENTRO MÉDICO

Vale do Lobo possui o seu próprio centro médico localizado: entrada de Vale do Lobo, com um 

serviço de emergência 24 horas.  

CHAVES

Haverá cobrança na perda e/ou dano das mesmas. As chaves têm de ser devolvidas à receção 

principal no momento do check-out.  

CHECK-OUT

Hora está indicada na confirmação de reserva. Caso necessite adiar a sua hora de saída, por favor 

confirme antecipadamente a disponibilidade com a receção. Para informações adicionais por favor 

contacte a receção.

COFRE

Vale do Lobo Resort dispõe aluguer de cofres, em local apropriado para o efeito e de uso exclusivo 

para os hóspedes. Para mais informações, contacte a receção. Vale do Lobo não assume qualquer 

responsabilidade por dinheiro ou bens valiosos deixados na unidade de alojamento ou cofres. 



CORRENTE ELÉTRICA

As tomadas de energia no seu quarto são de 220V. Caso necessite de adaptadores europeus, entre 

em contacto com receção (taxa aplicável).

D.
DESPERTAR

Contate a receção para agendar o seu despertar.

DINHEIRO LOCAL

Euro (€). As notas em circulação são de 500, 200, 100, 50, 20, 10 e 5 euro. As moedas são de 2, 1 euro, 

10, 20 e 50 cêntimos.

E.
ESTACIONAMENTO

Existe estacionamento público gratuito junto à sua unidade de alojamento assim como em todo o 

Vale do Lobo. Os estacionamentos junto à praça serão pagos em determinados períodos do ano.  

Encontram-se devidamente assinalados. Para mais informações, contacte a receção. 

F.
FARMÁCIA (PHARMA VDL)

Localizada no Parque do Golfe. 

FERRO E TÁBUA DE ENGOMAR

O alojamento dispõe de um ferro e tábua de forma gratuita.

FITNESS

Localizado no Parque do Golfe.

 



FOTOCÓPIAS/DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES: 

Por favor, consulte os serviços de receção. Terá um valor acrescido. 

I.
INCÊNDIO

Existe extintor e manta corta-fogo devidamente identificados.

INTERNET

Disponibilizamos acesso gratuito à Internet de alta velocidade sem fios (Wi-fi) em todo o Resort. 

Para mais informações, por favor contacte a receção.

K.
KIT DE HIGIENE

É colocado à disposição uma variedade de amenities na casa de banho. Serão repostos de acordo 

com o serviço de limpeza indicado na sua confirmação de reserva.  

KIT DE PRIMEIROS SOCORROS

O alojamento dispõe de um kit de primeiros socorros. Está devidamente indicado com o sinal 

internacional (cruz branca num fundo verde).

L.
LAVANDARIA

O serviço de lavandaria está disponível 7 dias por semana (exceto feriados). O formulário e sacos de 

lavandaria encontram-se dentro do roupeiro do seu quarto.

LIMPEZA E ARRUMAÇÃO

A regularidade do serviço de limpeza da sua unidade está associada à tipologia e consta na 

confirmação de reserva. No entanto, disponibilizamos este serviço extra, com um custo associado, 

mediante reserva antecipada e disponibilidade. Para mais informações, por favor contacte  a receção. 



LIVRO DE RECLAMAÇÕES

O alojamento dispõe de um livro de reclamações. 

M.
MAPAS E ROTEIROS

Para mais informações, consulte os serviços da receção.

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

Esta unidade dispõe de máquina de lavar.  

MÁQUINA DA LOIÇA

Esta unidade dispõe de máquina da loiça localizada na cozinha principal. 

N.
NÃO FUMADORES

Não é permitido fumar no interior do alojamento. 

R.
RECEÇÃO | 8:00h - 24:00h

Funciona 24 horas todos os dias da semana, incluindo fins-de-semana e feriados. Serviço multilingue 

e serviço de informações e reservas.

RESORT SHUTTLE

Os clientes titulares de cartões Vale do Lobo têm acesso a um circuito interno de transporte. 

RESTAURAÇÃO

Restaurantes estão localizados junto à praia, na Praça, na academia de ténis e no Parque do Golfe.  



S.
SEGURANÇA

O Departamento de Segurança de Vale do Lobo, em cooperação com as autoridades locais, presta 

um serviço de vigilância e patrulha permanentes assegurando um rápido tempo de resposta em 

caso de emergência. Um circuito fechado de televisão funciona dia e noite para manter a segurança 

nas principais áreas de Vale do Lobo. Todos os elementos do Departamento de Segurança têm 

curso de primeiros socorros certificado pela Escola Nacional de Bombeiros (ENB). A Securitas é 

responsável pelo controlo das câmaras, numa moderna central de CCTV localizada numa zona 

estratégica do empreendimento.

SECADOR DE CABELO

Existe um secador do cabelo na casa de banho da sua casa.  

SPA

Localizado no Parque do Golfe.

SUPERMERCADO (PINGO DOCE)

Localizado na entrada de Vale do Lobo para todas as necessidades diárias.

T.
TÁXI

Se necessitar de um Táxi durante a sua estadia, por favor contacte a receção.

TELEFONE

A sua casa está equipada com um telefone. Para contatar a receção por favor pressione o número 

9 durante uns segundos ou marque 3320. Chamadas nacionais, marque o número desejado. 

Chamadas internacionais, marque o código de acesso internacional (00), seguido o código do país 

(55) e o número de telefone pretendido. 



Contactos de Emergência & Úteis

Número de Emegência Interno

Ambulância

Bombeiros

Centro Médico Vale Do Lobo

Hospital de Loulé

HPA Gambelas (Faro) 

Centro Hospitalar de Faro

S.O.S Envenenamento

S.O.S Intoxicação

PSP Faro

GNR Almancil

Receção (telf. alojamento)

Receção (telemóvel)

4444

112

112

289 353 433

289 249 750 (aprox.12,2km)

289 892 000 (aprox.14,5km)

289 891 100 (aprox.18,5km)

808 250 143

808 250 123

289 899 899

289 351 530

9 – pressionar alguns segundos  

289 353 000



8135 - 864 Vale do Lobo | Algarve, Portugal

 +351 289 353 000 | recepcao@vdl.pt | www.valedolobo.com


