Hotel Apartamento Belmar e SPA
SOBRE

Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel Apartamento

Cassificação:

****

O Belmar Spa &amp; Beach Resort tem vista para a fabulosa praia do Porto de Mós, situada entre Lagos e Praia da
Luz, a 50 minutos de carro do Aeroporto de Faro.
As propriedades estão enquadradas por entre magníficos jardins e quase todas beneficiam de uma ampla vista sobre
o mar para que desfrute ao máximo do sol algarvio.
O estilo elegante da arquitetura clara e linear incorpora na perfeição a madeira escura, as plantas exóticas, as fontes
interiores, a iluminação suave e a decoração dos quartos minimalista para transmitir um ambiente tranquilo e
sereno.
Como estância de luxo, o Belmar Spa &amp; Beach Resort proporciona-lhe várias comodidades exclusivas: um spa
de luxo, sauna, banho turco, sala de cromoterapia, piscina de hidroterapia, jacuzzi e piscina interior, na verdade,
tudo para relaxar e mimar-se. Para além disso o resort tem disponível: - Ginásio - Dois estúdios de aeróbica - Quatro
piscinas exteriores - Um campo polivalente (tenís, futebol, entre outros) - Restaurante e bares.
Contactos
Estrada do Porto de Mós 8600-513 Lagos
+351 282771800
Telefone:
+351 282 322 822
Fax:
E-mail:

belmar.reception@oceanicogroup.com

Website:

http://www.oceanicodirect.com

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Baby Sitter
Bar
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Restaurante
Número de camas: 340
Acesso à internet
Ar condicionado central
Piscina
Número de apartamentos: 109
Court de ténis
Sauna
Ginásio
Piscina climatizada
Jacuzzi
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)
SPA

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

Horários
Horário do pequeno almoço: 09h00 - 11h30
Horário do room service: 08h00 - 24h00

Acessos
Parque de estacionamento
Garagem

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Outras Informações
O empreendimento possui ainda um SPA com 6 salas de tratamento, 1 lobby Bar e um bar de piscina.
Registo nº: 3068
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