Aldeamento Turístico Bom Sucesso Lagoa Golf
SOBRE
Tipo de Alojamento

Aldeamentos Turísticos

Cassificação:

*****

Próximo da medieval vila de Óbidos, sobre as margens da Lagoa, o Bom Sucesso – Design Resort, Leisure, Golf
&amp; SPA representa o que de mais ambicioso alguma vez se perspectivou entre os conjuntos turísticos de
referência na Europa.
Estruturado sobre um terreno com 1.576.210 m2, o Aldeamento Bom Sucesso Lagoa Golf terá 601 moradias – em
lotes individuais e em banda -um hotel com SPA, um campo de golfe de 18 buracos Championship, um conjunto de
equipamentos sem paralelo e uma grande zona de reserva ecológica.
Desenvolvido sobre um conceito de excelência, utiliza a arquitectura contemporânea integrada na vegetação, que a
adoça e valoriza, constituindo ambas vertentes centrais da estratégia de concepção. Um conjunto dos mais
qualificados arquitectos, nacionais e internacionais, bem como um conjunto de paisagistas e técnicos,
desenvolveram um conceito inovador: arquitectura contemporânea envolvida pela paisagem.
23 Mestres em Arquitectura Contemporânea juntaram-se com paisagistas, para no mesmo território, e sem deixar de
atender às especificidades de cada área intervencionada, criarem o Bom Sucesso.
Pelos autores foi aceite um conjunto de regras que conferem unidade formal ao projecto, mas que simultaneamente
potenciam as características originais e diferenciadoras de cada um. Como exemplos relevantes dessas regras,
decisivas para a originalidade do conjunto, o facto de todas as coberturas serem vegetais e bem assim os muros de
vedação serem vegetais ou simplesmente não existirem.
Com características únicas e sem precedentes em Portugal é, ao mesmo tempo, um conceito inovador na Europa.
Tem como objectivo os mais altos padrões de qualidade de vida, não tendo nada sido deixado ao acaso. Este é um
projecto feito à medida do consumidor exigente que aprecia um estilo de vida sofisticado.
O resultado final é um projecto Mobilizador, Pioneiro e Inovador.
Um projecto Único e Arrebatador!
Contactos
Lugar do Bom Sucesso 2510-662 Vau / Óbidos
+351 262 965 300
Telefone:
+351 262 965 309
Fax:
E-mail:

financeiro@bomsucesso.net

Website:

http://www.bomsucesso.net

Caraterísticas e Serviços
Ar condicionado central
Court de ténis
Bar
Piscina
Número de apartamentos: T1 - 50; T2 - 160; T3 - 40
Baby care
Acesso a internet
Aquecimento central
Baby Sitter
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Restaurante
Piscina climatizada
Aceita animais de estimação

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

Horários
Horário do pequeno almoço: 08h00 / 11h00

Acessos
Parque de estacionamento
Garagem
Autocarro
Terminais ferroviários

Acessibilidade
Pagamentos
Aceita cartoes de credito
Preço indicativo: $$$$ (>90€)

Outras Informações
Nº de Registo: 63
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