
THE LAKE SPA RESORT
Avenida da Praia da Falésia, Vilamoura
8125-406 Quarteira | Algarve
GPS: 37º 4' 43.8'' N, 8º 7' 35.1‘’ W

No The Lake Resort, o melhor resort em Vilamoura, pode
optar por uma experiência fascinante. Imagine-se num
lugar surpreendente com uma localização privilegiada a
poucos passos da praia da Falésia, da marina e de cinco
campos de golfe de classe mundial.campos de golfe de classe mundial.
O The Lake Spa Resort foi projetado para as mais
encantadoras férias, quer em família ou entre amigos.
Passeie pelos jardins inigualáveis com plantas dos cinco
continentes, divirta-se numa das três grandes piscinas ou
relaxe à beira do lago privado.
O empreendimento dispõe de condições para receber
Clientes com mobilidade reduzida, nomeadamente
quartos, casas de banho, piscina com rampa e
estacionamento.



QUARTOS
The Lake Spa Resort dispõe de 192 quartos
totalmente renovados, 9 dos quais suites, e
95 apartamentos de luxo com ocupação
máxima até 6 pessoas. Todos com varanda
privada e vista sobre os jardins, a praia da
Falésia ou o lago privado.

GASTRONOMIA
No The Lake Spa Resort, dedicamo-nos
diariamente a criar experiências
gastronómicas surpreendentes. Jante num
restaurante flutuante – Marenostrum - ou

No exterior, oferece três piscinas exteriores,
sendo uma delas com um fundo de areia
natural e outra aquecida. Tem ainda um Kids
Club com inúmeras actividades para
crianças entre os 3 e os 12 anos.

ACTIVIDADES OUT
Para além de poder desfrutar de todos os
espaços e infra-estruturas do resort, o hotel
assegura-lhe ainda um vasto leque de
serviços e actividades de lazer.
Terá à sua disposição excurções culturais,restaurante flutuante – Marenostrum - ou

opte por um ambiente contemporâneo no
Fusion. O Gustatio será a sua escolha pela
manhã com um pequeno-almoço
diversificado e verdadeiramente delicioso.
Não se esqueça também de visitar o Blue
Lagoon Pool Bar, rodeado de água, e o
Zanzibar para uma pausa ideal.

ACTIVIDADES IN
O Hotel dispõe de um SPA com piscina
interior de tratamentos e complementado
por um Espaço Fitness.

Terá à sua disposição excurções culturais,
históricas, gastronómicas e enólogas, assim
como passeios de veleiro ou em barco de
pesca e birdwatching.
Para os mais radicais existem programas no
que incluem corrida de karts, automoveis de
alta cilindrada ou motos.
Ou se for um mergulhador experiente, em
Armação de Pêra pode descobrir o maior
recife natural de Portugal.
As opções são muito variadas para viagens à
descoberta do Algarve!


