Aqualuz Suite Hotel Apartamentos Troia Lagoa
SOBRE
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel Apartamento

Cassificação:

****

Aquecido pelo sol e banhado pelas águas tranquilas do Atlântico surge o Troiaresort na península de Tróia, a menos
de uma hora de Lisboa.
Esta encantadora costa, enquadrada pela Reserva Natural da Serra da Arrábida, cativa-nos pelo azul profundo do
oceano, praias de areias douradas, e o verde da sua vegetação que aloja uma grande variedade de espécies de
fauna e flora.
As diferentes áreas do Troiaresort e o leque de atividades de lazer disponíveis são tão diversas como a paisagem
que as envolve. Hotéis, campo de Golfe, Marina, jardins e áreas de lazer com restaurantes, bares e lojas, garantem
momentos de prazer e diversão para todas as idades.
O Aqualuz Suite Hotel Apartamentos dispõe de 301 modernos apartamentos tipo Estúdio e Suite baseados em linhas
simples, em que a modernidade, conforto e funcionalidade surgem aliados numa combinação singular, capazes de
proporcionar uma estadia memorável.
Disponibiliza aos seus clientes um conjunto de serviços e equipamentos pensados para o seu bem-estar, como o
Wellness Center composto por piscinas exteriores e interiores, salas de massagens single e duo, sala de
relaxamento, sala de fitness, banho turco e sauna.
Esta unidade hoteleira oferece também uma oferta gastronómica variada através do restaurante Azimute e o Bar
Atrium.
Para os mais exigentes velejadores, a Troia Marina com capacidade para 184 embarcações, disponibiliza os melhores
serviços de suporte e as tecnologias mais recentes, sendo uma das poucas marinas portugueses distinguidas com a
Bandeira Azul Europeia e com registo no EMAS.
Os amantes de Golfe, encontrarão no Troia Championship Golf Course, um fascinante campo de 18 buracos PAR 72
desenhado pelo famoso arquiteto Robert Trent Jones, com um excelente Club-house, que oferece um amplo conjunto
de serviços: receção, pro-shop, bar e restaurante com varanda panorâmica e, ainda, campo de prática e dois putting
greens.
Contactos
Troia, Carvalhal 7570-787 Carvalhal Gdl
+351 265 499 000
Telefone:
+351 265 499 019
Fax:
E-mail:

reservas@aqualuztroia.pt

Website:

http://www.aqualuz.com

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Baby Sitter
Bar
Número de camas: 346
Número de quartos: 133
Número de suites: 26
Acesso à internet
Ar condicionado central
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Piscina
Lojas
Número de apartamentos: 40 T2; 2 T3
Court de ténis
Sauna
Ginásio
Piscina climatizada
Jacuzzi
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado
Telefone
Cofre
Televisão
Secador de cabelo
Acesso Internet
Quarto com aquecimento

Horários
Horário do pequeno almoço: 07h30 - 10h00

Acessos
Parque de estacionamento
Garagem

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Outras Informações
Registo nº: 1440
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