IBEROSTAR SELECTION LAGOS ALGARVE
Estrada da Meia Praia
8600-315 Lagos | Algarve
GPS: 37º 7' 8.1'' N, 8º 39' 8.1‘’ W

Sabia que muitos navegadores sonharam atravessar o
Atlântico em direção às Américas a partir das praias do
Algarve? A cadeia Iberostar permite-lhe contemplar o mesmo
pôr-do-sol que fascinou estes aventureiros, num hotel de 5
estrelas para famílias situado sobre a extensa Praia de Mera e
a apenas 4 minutos da cidade histórica de Lagos.
O Iberostar Lagos Algarve é um impressionante miradouro
sobre o oceano com serviços de luxo.
O hotel destaca-se pela localização estratégica, mesmo em
cima da Meia Praia, conhecida pelo seu areal com quatro
quilómetros de comprimento. O acesso é fácil e direto, graças
a um passadiço em madeira.

QUARTOS

O espaço tem 220 quartos e privilegia a
ecologia e o ambiente, pois neste hotel o
plástico descartável não entra.
Os quartos e suites do Iberostar Selection
Lagos Algarve incluem ar condicionado, um
mini-bar, televisão por satélite e acesso WiFi gratuito. As suites premium têm uma
piscina privada e vistas panorâmicas para o
mar.

GASTRONOMIA

Em dois restaurantes disponíveis há opções
para todos os gostos, especialmente para
quem escolhe a modalidade de Tudo
Incluído. No resort encontra ainda um
programa de wellbeing, com gastronomia
saudável.
Os hóspedes também podem desfrutar das
suas refeições no terraço do restaurante e
vistas para a piscina. Uma selecção de
bebidas e vinhos locais pode ser apreciada
no elegante bar.

ACTIVIDADES IN

Os hóspedes poderão usufruir do centro de
fitness bem equipado com luz natural e vista
para o oceano. As comodidades de
relaxamento incluem uma banheira de
hidromassagem, uma sauna e uma piscina
interior.
Para quem tem miúdos, é possível
aproveitar ao máximo o tempo graças à
animação do Star Camp: um programa para
crianças, com espaço próprio e conceito
educacional, mostrando, por exemplo, aos
mais novos os cuidados a ter com o oceano.

ACTIVIDADES OUT

O Clube de Golfe Palmares fica a menos de
600 metros do hotel.
Pode também explorar o lindíssimo parque
natural da Ria Formosa e o cabo de São
Vicente .
Bem perto, é possível visitar o Zoo de Lagos,
com cerca de 150 espécies animais e 200
espécies botânicas.

