
A atitude é uma decisão.
ESCOLHA A SUA.

VILALARA THALASSA 
RESORT THE LAKE SPA RESORTTRÓIA DESIGN HOTEL



LOCALIZAÇÃO

O HOTEL

QUARTOS & SUITES

APARTAMENTOS

O SPA

AS PISCINAS

OS RESTAURANTES E BARES

O GOLFE

O KOALA CLUB

LAKE SPA RESORT
ESCOLHA VIVER 
EXPERIÊNCIAS
QUE NÃO VAI ESQUECER



ESCOLHA  

FICAR A POUCOS 
PASSOS DA PRAIA, 
DA MARINA E DE 
CINCO CAMPOS 
DE GOLFE DE 
CLASSE MUNDIAL

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. Localizado em 
Vilamoura, o The Lake Spa Resort foi 
projetado para as mais encantadoras 
férias, quer em família ou entre amigos. 
Este resort de cinco estrelas oferece 
um lago de água salgada privado 
e uma piscina única com um fundo 
de areia natural como nunca viu.

LAKE SPA RESORT
LOCALIZAÇÃO



The Lake Spa Resort
Praia da Falésia
8126-910 Vilamoura
Algarve – Portugal

T.: +351 289 320 700
info@thelakeresort.com www.thelakeresort.com



ESCOLHA  

RELAXAR NUM CENÁRIO 
EMOCIONANTE

LAKE SPA RESORT
O HOTEL

No The Lake Resort, o melhor resort em 
Vilamoura com base em opiniões reais de 
clientes no Booking.com e TripAdvisor, 
pode optar por uma experiência fascinante. 
Passeie pelos jardins inigualáveis com 
plantas dos cinco continentes, divirta-se 
numa das três grandes piscinas ou relaxe
à beira do lago privado. 

Também pode desfrutar de um tratamento 
no maravilhoso SPA e deliciar-se com 
os mais variados sabores oferecidos em 
2 restaurantes e 2 bares! 
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ESCOLHA  

SIMPLESMENTE 
DESFRUTAR
O The Lake Spa Resort possui 192 
quartos, 9 dos quais são suites. Todos 
os quartos têm varandas privadas, com 
vista para os jardins, as piscinas 
ou para o lago privado e para o mar.

LAKE SPA RESORT
QUARTOS & SUITES







ESCOLHA  

UMA SELEÇÃO 
SURPREENDENTE 
DE SABORES
Jante num restaurante flutuante – 
Marenostrum – onde pode saborear 
os mais frescos peixes e mariscos.

Ou opte por um ambiente Zen no 
Fusion, que oferece um equilíbrio 
perfeito entre sabores mediterrânicos 
e orientais. 

O Gustatio será a sua escolha pela 
manhã com um pequeno-almoço 
verdadeiramente diversificado 
e delicioso.

ESCOLHA  

PARTILHAR LUXO
E CONFORTO
Se estiver a viajar com a sua família ou um grupo 
de amigos e procura conforto e privacidade, opte 
por ficar num dos nossos 95 apartamentos de luxo. 
Com áreas desde 61 m² a 83 m², os apartamentos 
com um a dois quartos dispõem de vista para 
o mar ou para o resort e todos são totalmente 
mobilados e equipados com kitchenette. 

Os grandes terraços serão certamente o seu 
lugar favorito para apreciar o pôr-do-sol.

LAKE SPA RESORT
APARTAMENTOS



ESCOLHA  

UMA SELEÇÃO 
SURPREENDENTE 
DE SABORES
Jante num restaurante flutuante – 
Marenostrum – onde pode saborear 
os mais frescos peixes e mariscos.

ESCOLHA  

DESPERTAR OS 
SEUS SENTIDOS
Comece por explorar o SPA de 1200 m² 
com uma viagem à volta do mundo 
no Blue Spa - experimente uma piscina 
de jatos e outros banhos, com todos 
os benefícios que a hidroterapia 
lhe oferece. 

LAKE SPA RESORT
O SPA

Deixe o seu corpo desfrutar dos 
inúmeros tratamentos corporais que 
lhe trarão harmonia e um sentimento 
de renovação através dos seus aromas, 
aplicações e rituais revitalizantes.

Visite o Green Spa e desfrute de 
sensações dos vários continentes, 
desde o Shiatsu japonês a uma 
massagem da Ilha de Java, massagem 
Ayurveda da Índia ou um toque
de aromas de África.

Ou opte por um ambiente Zen no 
Fusion, que oferece um equilíbrio 
perfeito entre sabores mediterrânicos 
e orientais. 

O Gustatio será a sua escolha pela 
manhã com um pequeno-almoço 
verdadeiramente diversificado 
e delicioso.



ESCOLHA  

REFRESCAR OS
SEUS SENTIDOS
Deixe-se levar para um mundo 
de águas cristalinas, com 
a Praia da Falésia, a Marina 
de Vilamoura e o Lago nas 
proximidades. 

LAKE SPA RESORT
AS PISCINAS

ESCOLHA  

UMA SELEÇÃO 
SURPREENDENTE 
DE SABORES
Jante num restaurante flutuante – 
Marenostrum – onde pode saborear 
os mais frescos peixes e mariscos.

O The Lake Resort possui três 
piscinas exteriores, mas uma 
delas vai realmente 
surpreendê-lo – tem um fundo 
de areia natural. 

Pode ser difícil de imaginar, 
mas uma vez que nos visite, 
será fácil fazer deste conceito 
pioneiro na Europa o seu lugar 
preferido para um mergulho.

Ou opte por um ambiente Zen no 
Fusion, que oferece um equilíbrio 
perfeito entre sabores mediterrânicos 
e orientais. 

O Gustatio será a sua escolha pela 
manhã com um pequeno-almoço 
verdadeiramente diversificado 
e delicioso.
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LAKE SPA RESORT
OS RESTAURANTES E BARES

MARENOSTRUM 

Ou opte por um ambiente Zen no 
Fusion, que oferece um equilíbrio 
perfeito entre sabores mediterrânicos 
e orientais. 

O Gustatio será a sua escolha pela 
manhã com um pequeno-almoço 
verdadeiramente diversificado 
e delicioso.





GUSTATIO

ESCOLHA  

UMA SELEÇÃO 
SURPREENDENTE 
DE SABORES
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Fusion

ESCOLHA  

UMA SELEÇÃO 
SURPREENDENTE 
DE SABORES
Jante num restaurante flutuante – 
Marenostrum – onde pode saborear 
os mais frescos peixes e mariscos.

Não se esqueça de visitar o Blue 
Lagoon Pool Bar rodeado de água, 
e o Zanzibar para uma pausa ideal.

ZANZIBAR

BLUE LAGOON POOL BAR 

Ou opte por um ambiente Zen no 
Fusion, que oferece um equilíbrio 
perfeito entre sabores mediterrânicos 
e orientais. 

O Gustatio será a sua escolha pela 
manhã com um pequeno-almoço 
verdadeiramente diversificado 
e delicioso.
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ESCOLHA  

UM PARAÍSO PARA 
OS GOLFISTAS
Ouça os ecos da Natureza. Greens, tees, 
sol, o silêncio quebrado pela sua tacada. 
Isto soa-lhe familiar?

Cinco campos de golfe de classe 
mundial próximos do resort, mais 20 
campos de golfe a menos de uma hora 
de distância. Existe um serviço gratuito 
de shuttle de 5-10 minutos para os 
campos Oceânico em Vilamoura e 
acesso privilegiado aos outros campos 
no Algarve.

LAKE SPA RESORT
O GOLF

GOLF SHUTTLE

Ou opte por um ambiente Zen no 
Fusion, que oferece um equilíbrio 
perfeito entre sabores mediterrânicos 
e orientais. 

O Gustatio será a sua escolha pela 
manhã com um pequeno-almoço 
verdadeiramente diversificado 
e delicioso.
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ESCOLHA  

DIVERSÃO COM 
CRIATIVIDADE
Os seus filhos terão a oportunidade de 
aproveitar a vida ao máximo no Koala 
Club. Com muitas atividades divertidas, 
desde caça ao tesouro a descobertas 
artísticas. Aqui a diversão é em 
segurança, sempre com a supervisão 
de animadores profissionais.

LAKE SPA RESORT
O KOALA CLUB



ESCOLHA  

UMA SELEÇÃO 
SURPREENDENTE 
DE SABORES
Jante num restaurante flutuante – 
Marenostrum – onde pode saborear 
os mais frescos peixes e mariscos.

Rua Alexandre Herculano, 50, 10º 
1250-011 Lisboa

www.blueandgreenhotels.com

Ou opte por um ambiente Zen no 
Fusion, que oferece um equilíbrio 
perfeito entre sabores mediterrânicos 
e orientais. 

O Gustatio será a sua escolha pela 
manhã com um pequeno-almoço 
verdadeiramente diversificado 
e delicioso.




