Blue&Green The Lake Spa Resort
SOBRE
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

*****

Situado no centro de Vilamoura, o The Lake Spa Resort goza de uma localização privilegiada, a poucos passos da
praia da Falésia e da marina e a cinco minutos de cinco campos
de golfe de classe mundial.
Um hotel cinco estrelas, de lazer, dedicado às famílias, que oferece uma piscina com fundo de areia natural e um
lago privado.
Os quartos partilham a filosofia do hotel, primando pela simplicidade aliada à luxo em todo o recinto e dispõem de
varanda privativa com vista mar, jardim ou panorâmica. As nove suites, de inspiração oriental, caracterizam-se pelos
tons de vermelho em contraste com a madeira escura e, tal como os restantes quartos, estão equipadas com
Internet WIFI, TV LCD e Video-On-Demand.
Inicie uma viagem à volta do mundo no Blue&amp;Green Spa e nas maravilhas de uma piscina de jactos e outros
banhos, com todos os benefícios que a água lhe oferece. Deixe o seu corpo desfrutar dos inúmeros envolvimentos
que lhe trarão harmonia e um sentimento de renovação através de aromas, aplicações e ritos revitalizantes.
Experimente ainda os sabores do mundo num dos restaurantes que o resort oferece.
No Restaurante Fusion, com um ambiente Zen, encontra o perfeito equilíbrio de sabores mediterrânicos e orientais;
no Marenostrum, o restaurante flutuante sazonal, poderá deliciar-se com o peixe fresco e marisco da região e o
Restaurante Gustatio é a sala do pequeno-almoço que também oferece jantares sazonais de buffet temáticos.
O resort integra ainda um bar junto ao lobby – Zanzibar – que se estende para o exterior através de um terraço com
vista para o resort.
A pensar nos mais novos foi criado um parque temático “indoor e outdoor” onde o lema é “diversão com qualidade e
criatividade em segurança”. O Koala Club dispõe de um programa de entretenimento variado onde as crianças vão
poder entrar num mundo de fantasia onde se tornam verdadeiros exploradores na companhia das personagens
criadas, o Koala e Kookaburra e dos animadores profissionais.
Especialmente para as empresas, o hotel integra uma ampla e versátil sala de reuniões com capacidade para
receber 200 pessoas em plateia, que é divisível em três espaços mais pequenos. Duas salas breakout, com
capacidade para 14 pessoas, complementam a oferta existente. Todas as salas de reunião estão equipadas com
tecnologia audiovisual avançada.
Contactos
Praia da Falésia, Apartado 811 8126-910 Vilamoura
+351 289 320 700 - +351 289 320 728
Telefone:
reservas@thelakeresort.com
E-mail:
Website:

http://www.thelakeresort.com

Caraterísticas e Serviços
Câmbios
Baby Sitter
Bar
Restaurante
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Sala de televisão vídeo
Sala de jogos
Número de camas: 384
Número de quartos: 183
Número de suites: 9
Acesso à internet
Ar condicionado central
Piscina
Lojas
Sauna
Ginásio
Piscina climatizada
Cabeleireiro
Jacuzzi
Baby care
Número de vivendas: T1 = 50; T2= 33; T2 Duplex =12
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)
SPA

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

Horários
Horário do pequeno almoço: 07h30-10h30
Horário do room service: 24h

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviários
Garagem

Pagamentos
Aceita cartões de credito
Aceita Travellers Cheques

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Outras Informações
Nº de Registo: 4450
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