Vila Mós Apartamentos Turísticos
SOBRE
Tipo de Alojamento

Apartamentos Turísticos

Cassificação:

*****

O Algarve com as suas maravilhosas praias de areia fina e dourada e águas cristalinas, onde o eterno céu azul
embeleza o imenso mar, recortado aqui e além, por rochedos e falésias, é desde há longos anos o destino favorito de
muitos turistas das mais diversas nacionalidades.Privilegiadamente localizado neste magnífico cenário a Oeste do
Algarve, situa-se o “Vila Mós”, implantado na encosta junto à maravilhosa praia do Porto Mós, a 75 km do Aeroporto
Internacional de Faro e apenas a escassos 2 km da histórica cidade de Lagos. O “Vila Mós” é um amplo
empreendimento com muito estilo e onde o conforto, a tranquilidade e o lazer estão em perfeita harmonia. Rodeado
por um magnífico jardim com palmeiras, um parque infantil e agradáveis espaços verdes, onde um passeio pela
encosta poderá proporcionar-lhe inesquecíveis momentos de descanso ao ar livre. A piscina rodeada por palmeiras,
oferece-lhe a possibilidade de passar momentos agradáveis, ao sol a nadar ou a apreciar a fantástica vista sobre o
mar, enquanto toma um snack ou um cocktail tropical. No ambiente acolhedor do nosso Restaurante poderá
saborear excelentes refeições, desfrutando de agradáveis vistas panorâmicas. Como facilidades pode ainda
encontrar um campo de ténis e health club com ginásio, sauna e jacuzzi. A Receção, com pessoal especializado, tem
à sua disposição vários serviços extras, tais como aluguer de automóveis, bicicletas, serviço de babysitting, reservas
de excursões, passeios de barco, hipismo ou reservas de green fees com descontos, nos magníficos campos de golfe
locais.
O empreendimento dispõe de um total de 64 Apartamentos com uma decoração moderna e muito confortável. Todos
os apartamentos estão equipados com cozinha ou kitchenette, ar condicionado, televisão por satélite, telefone e
espaçosas varandas que oferecem um leque variado de paisagens sobre o mar, piscina, jardim ou campo.
Contactos
Sitio do Porto de Mós- Lagos 8600-282 Lagos
+351 282 768 286
Telefone:
+351 282 761 572
Fax:
E-mail:

info@miralagos.pt

Caraterísticas e Serviços
Baby Sitter
Bar
Piscina
Número de camas: 166
Número de apartamentos: 64 T1
Ar condicionado central
Sala de televisão vídeo
Acesso a internet
Área reservada a não fumadores
Sauna
Restaurante
Ginásio
Lojas

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

Acessos
Autocarro

Pagamentos
Aceita cartões de crédito
Preço indicativo: $$$$ (>90€)

Outras Informações
Registo nº: 1640
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