SOU UM VERÃO
QUE SE VESTE
DE CORES
SOMOS O LOCAL ONDE ESTAMOS

Inserido numa das mais bonitas cidades do
Algarve, descubra o charme da região e a sua
gastronomia. Um hotel com uma atmosfera
acolhedora e familiar, com espaço amplos e
diversão para toda a família.

170

APARTAMENTOS

1

RESTAURANTE

4

ESPAÇOS
DE EVENTOS

1

KIDS
CLUB

1

ESPAÇO
DE JOGOS

ENTRE A PRAIA, HISTÓRIA E VERANEIO.
Lagos é uma cidade pacata, alegre e com uma constante brisa fresca que cheira a maresia.
É uma das cidades mais bonitas do Algarve pela sua costa rochosa, grutas mágicas
e que alia história e veraneio na perfeição.

LOCALIZAÇÃO
A 600 m da praia mais próxima e inserido num ambiente local recatado é o hotel ideal para férias e fins de
semana em família. O Aqualuz Lagos está perto de um vasto leque de atividades e percursos turísticos no centro
histórico que permitem explorar o destino de acordo com os seus gostos e interesses..

ALOJAMENTO
170 APARTAMENTOS
4 PISOS
26 Estúdios premium
132 Apartamentos T1
11 Apartamentos T2
1 Apartamento T3
2 Apartamentos
mobilidade reduzida

Equipamentos & Amenities:
. Kitchenette equipada
. Varanda privada
. Tábua e Ferro de engomar (a pedido)
. Serviço lavandaria (pago)
. Roupeiros
. Cofre individual
. Mesa de trabalho
. LCD TV
. Canal Sport TV
. Amenities

. Toalha de piscina
. Secador de cabelo
. Room service 24h

GASTRONOMIA
RESTAURANTE LA TERRAZZA
160 lugares | Jantar todos os dias | Terraço
Localizado junto à piscina, este espaço foi concebido
para pausas relaxantes. Apreciar opções leves e frescas
em uma variada escolha de refeições e bebidas.

MEETINGS & EVENTOS
3 SALAS REUNIÃO
1 ESPAÇO EVENTOS
634 M2 ESPAÇO TOTAL EVENTOS
300 CAPACIDADE MÁXIMA
A equipa, com mais de uma década de experiência na resposta a todo o tipo de exigências, está preparada para
receber reuniões, convenções, congressos e celebrações com a garantia de que todos os detalhes contam para
o sucesso.

SERVIÇOS

NA PROXIMIDADE

. Horário Check-in: 14h00
. Horário Check-out: 12h00
. Parque estacionamento (pago)
. Health club
. Piscina interior aquecida
. Piscina exterior
. Jardim
. Kids Club 4-12 anos (sazonal)
. Sala de jogos + 12 anos
. Animação (Verão)

. 10 minutos, a pé, do centro histórico
. 600m da praia
. Possibilidade de efectuar reservas para todas as atrações do Algarve hotel:
. Desportos Náuticos
. Batismos de mergulho
. Passeios balão de ar quente
. Passeios de bicicleta
. Roteiros culturais
. Passeios de barco
. Passeios a Cavalo

POLÍTICAS DO HOTEL

CONTACTOS

_ Tipos de Cartão de crédito aceites: Visa / Mastercard / Amex

Hotel: (+351) 282 770 620 | aqualuzlagos@editoryhotels.pt
Reservas: (+351) 282 039 831 | reservas.aqualuzlagos@editoryhotels.pt
Grupos: (+351) 282 770 620 | eventos.lagos@editoryhotels.pt

_ Animais não permitidos excepto cães-guia.
_ É proibido fumar em todos os espaços e quartos do Hotel
_ No site do hotel são apenas permitidas reservas individuais. Reservas
acima de 9 quartos serão tidas como reservas de grupo. O Hotel
reserva-se no direito de aplicar politicas de cancelamento e pagamento
especiais para grupos.
_ Os Hóspedes deverão pagar todas as despesas pendentes no momento
da partida. Caso não seja feito, será cobrado o valor pendente no cartão
utilizado para pagar o quarto.
_ É necessário um cartão de crédito para garantir a reserva. O pagamento
da totalidade da estadia no Hotel será feita no check in.
_ As políticas de cancelamento podem variar dependendo da tarifa
e das datas da reserva. Reservas canceladas tardiamente estarão
sujeitas à taxa equivalente de uma noite de alojamento. Em caso de
não comparecimento, será debitado no cartão de crédito fornecido no
momento da reserva o valor da primeira noite.
_ O Hotel não se responsabiliza por quaisquer objectos ou documentos
guardados nos cofres dos apartamentos.

editoryhotels.com

