CONRAD HOTEL
Estrada da Quinta do Lago
8135-106 Almancil | Algarve
GPS: 37º 3' 41.6'' N, 8º 1' 44‘’ W

Inaugurado em setembro de 2012 na Quinta do Lago, o
Conrad Algarve é uma luxuosa unidade de 5 estrelas,
pertencente à cadeia Conrad Hotels & Resorts, que
ostenta a assinatura "The Luxury of Being Yourself". Com
154 quartos e suites, o empreendimento conta com cinco
restaurantes e bares, o Conrad Spa, piscina infinity, salas
de reuniões, clube de crianças e serviço de limousine e
de shutlle, entre outros equipamentos e serviços. Com
uma localização privilegiada junto ao oceano Atlântico e
na proximidade de vários campos de golfe, a unidade é
marcada pela sofisticação e pelo luxo contemporâneo.
No Conrad Algarve o atendimento é personalizado e de
requinte, para satisfazer as necessidades específicas de
cada cliente.

QUARTOS

No Conrad Hotel pode encontrar várias
tipologias disponiveis, desde quartos
standart, deluxe ou suite, com ou sem
piscina no quarto e quartos para clientes de
mobilidade reduzida.
Os quartos estão equipados com acesso WiFi gratuito, uma televisão de ecrã plano e
uma casa de banho em mármore com um
chuveiro
de
efeito
chuva.
Outras
comodidades disponíveis englobam um
sistema de som MP3 e uma máquina de café
Nespresso.

GASTRONOMIA

Poderá desfrutar de refeições durante todo
o dia no Conrad Algarve, onde encontrará 3
restaurantes e 3 bares. Está disponível um
restaurante português com interiores de
inspiração escandinava, juntamente com
especialidades mediterrânicas e sulamericanas. São servidos cocktails no deck
da piscina.

ACTIVIDADES IN

O spa do Conrad Algarve disponibiliza uma
sauna relaxante e uma piscina interior. Os
hóspedes também podem exercitar-se no
centro de fitness ou desfrutar de alguma
atividade ao ar livre num dos campos de
golfe.
Pode também participar numa
Masterclass ministrada pelo Chef Osvaldo
Silva, o Chef executivo do Hotel.

ACTIVIDADES OUT

A 3.5km de distância do hotel encontra-se a
praia da Quinta do lago e os Campos de
Golfe.
O Hotel proporciona um vasto leque de
experiências fora do hotel, como por
exemplo, degustação de vinhos e azeites em
Quintas conceituadas, mariscar ou fazer um
passeio de bicicleta no Parque Natural da
Ria Formosa, Passeio de Jipe pela Serra do
Caldeirão com direito a provar o famoso
medronho do Algarve, passeio de catamaran
ou barco pela costa algarvia, entre outras.

