Hotel Apartamento Marina Club
SOBRE
Hotel Apartamento Marina Club
Hotelaria
Tipo de Alojamento
Cassificação:

****

O Marina Club é constituído por um aparthotel de quatro estrelas e um edifício de apartamentos turísticos, o
empreendimento envolve uma ampla piscina. Este espaço permite-lhe desfrutar de uma animada zona comercial
com uma grande variedade de bens e serviços, e da sensação unica de viver numa das mais belas Marinas do Sul da
Europa. O Aparthotel dispõe de 88 apartamentos (70 T1 e 18 T0), todos equipados com Kitchenette, ar condicionado
e televisão.
A Unidade hoteleira tem ainda à disposição 18 apartamentos turísticos T2, com sala que dispõe de televisão por
satélite e sofás que podem ser convertidos em camas. O Marina Club oferece-lhe diversos espaços de lazer, onde vai
encontrar tudo o que precisa para fugir à rotina. A piscina é um dos ex-libris a que é impossível ficar indiferente. A
sua forma, os repuxos de água e a ilha de palmeiras conferem-lhe um ambiente único, não esquecendo um espaço
reservado para os mais novos. Passe um dia calmo junto à piscina, onde pode nadar, apanhar sol ou relaxar na
esplanada do Bar Regata Club.
Estar no Marina Club, significa desfrutar de vários ambientes, que lhe permitem combinar de forma perfeita o
sentido prático ao prazer de estar comigo.
Contactos
Morada:

Urbanização Marina de Lagos, Lote 20 8600 - 315 Lagos

Telefone:

+351 282 790 600

Fax:

+351 282 790 601

E-mail:

marinaclub@marinaclub.pt

Website:

http://www.marinaclub.pt

Caraterísticas e Serviços
Baby Sitter
Bar
Aceita animais de estimação
Número de camas: 176
Número de apartamentos: 18 T0; 70 T1

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado no quarto
Telefone no quarto
Cofre no quarto
Televisão no quarto

Acessibilidade
Acesso para deficientes

Outras Informações
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