Hotel Belavista da Luz
SOBRE
Hotel Belavista da Luz
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Cassificação:

****

Com vista privilegiada sobre a lindíssima Baía da Praia da Luz, com a sua vasta praia de claras areias a só 450 m de
distância, o Hotel Belavista da Luz é um oásis de conforto e bem estar durante todo o ano.
O Hotel dispõe de 39 quartos e 6 suites com amplos terraços virados para o mar. Todos estão equipados com TV
satélite, ar condicionado/aquecimento, frigorífico, chaleira, cofre e secador de cabelo.
A unidade é complementada com: bares, salas de jogos, campo de ténis, 2 piscinas (uma delas aquecida) e ainda
parque infantil para os mais pequenos.
Se preferir pode manter-se em forma de ginásio, juntar-se às aulas de aeróbica ou, simplesmente, descontrair-se na
sauna ... Outras atividades incluem golfe, caminhadas guiadas, pesca, ciclismo, pesca submarina, hipismo, snooker e
ténis de mesa, entre outras opções.
Os prazeres da boa mesa também não foram esquecidos. O nosso acolhedor restaurante, oferece o melhor da
cozinha internacional para um serão perfeito. Não deixe de visitar as pitorescas aldeias algarvias, artesanatos locais
e museus.
Visite-nos e disfrute da nossa hospitalidade!
Contactos
Morada:

Praia da Luz 8600 - 184 Luz LGS

Telefone:

+351 282 788 655

Fax:

+351 282 788 656

E-mail:

hoteldaluz@mail.telepac.pt

Website:

http://www.belavistadaluz.com

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Câmbios
Bar
Sala de televisão vídeo
Sala de jogos
Número de camas: 90
Número de quartos: 39
Número de suites: 6
Ar condicionado central
Piscina
Lojas
Court de ténis
Sauna
Ginásio

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado
Telefone
Cofre
Televisão
Secador de cabelo
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Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Terminais ferroviários

Pagamentos
Aceita cartões de credito
Aceita Travellers Cheques

Acessibilidade
Acesso para deficientes

Outras Informações
Registo nº: 1597
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