Hotel Carvoeiro Sol
Praia do Carvoeiro
8400 – 517 Lagoa, Algarve, Portugal
T: +351 282 357 301 • F: +351 282 357 211
www.carvoeirosol.com • hotel@carvoeirosol.com

Co-ordenadas GPS: 37º 05' 48.91"N

8º 21' 14.86"W

Localização
●

Situado no coração da vila típica do
Carvoeiro

●

Apenas a 25 metros da praia

●

A poucos passos de lojas, restaurantes
e bares

●

60 kms do Aeroporto Internacional
de Faro

290 kms do Aeroporto Internacional
de Lisboa
● 260 kms da cidade de Sevilha, em
Espanha, aproximadamente
2 horas de carro
●

●

●

●

Localização central e de fácil acesso
aos 36 campos de golfe existentes no
Algarve, alguns dos melhores
apenas 4 km do hotel
Excelente localização central para
quem deseje descobrir e explorar
todo o Algarve
Serviço de taxi ou autocarro, com
regularidade, para as cidades mais
próximas

Informações do Alojamento
●

●
●
●
●
●
●
●
●

54 quartos - dos quais 18 são vista
mar com varanda - incluindo 2 quartos
familiares
Ar condicionado e aquecimento
Telefone com linha direta ao exterior
Televisão LCD com serviço por satélite
Secador de cabelo
Cofre nos quartos
Facilidades para café e chá
Entrada: 15.00 hrs
Saída: 11.00 hrs

Crianças
Até aos 2 anos de idade berço grátis
● Dos 2 aos 12 anos - 50%
desconto - alojamento no
quarto dos pais
●

Facilidades de Lazer e
Serviços
●

"Jardim do Sol" restaurante
com pequeno almoço bufete
com seleção de pratos quentes
e frios

●

Patio - terraço fresco e relaxante
convidativo a tomar uma
bebida ou um lanche

●

Bar "Jardim do Sol"

●

Bar da Piscina - Aberto de Abril
a Outubro - sujeito às condições
climatéricas

●

Salão de estar muito confortá vel com vista para o largo da vila

●

Piscina exterior

●

Terraços com espreguiçadeiras
e chapéus de sol

●

Quiosque de Internet

●

Serviço de lavandaria

●

Serviço Médico disponível mediante chamada

●

Serviço aluguer de carros

●

Acesso à Internet sem fios
gratuito no lobby

www.carvoeirosol.com

Centro de Reservas
de Golfe
●

Pacotes de Golf disponíveis
todo o ano

●

Preços de golfe
preferenciais para
residentes no Hotel
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Actividades Locais e Excursões
●

Teremos imenso gosto em ajudá-lo a organizar a sua
excursão a Monchique, Silves, Lagos, Faro, Lisboa,
Sevilha ou a qualquer outro destino da sua eleição

●

Portimão - situada na margem direita do rio
Arade, virada para o mar - local conhecido pelos
famosos Restaurantes de Sardinha Assada

●

Visite Algar Seco - formações rochosas fascinantes muito próximo do Hotel

●

●

Ténis e equitação, nas proximidades

●

Visite as quintas de enoturismo no concelho e
desfrute de uma prova dos fantásticos vinhos
do Algarve

Visite o Museu de Portimão - situado na antiga
fábrica de conservas - "divulgação do património
local, com especial destaque para o arqueológico,
industrial, náutico e subaquático

●

Feira Medieval de Silves - celebra-se anualmente
no centro histórico da cidade à volta do antigo
Castelo dos Mouros

●

Visite uma Olaria em Porches onde ainda perdura
a tradição do artesanato - especializados em
produtos de olaria pintados à mão

FIESA – Fantásticas esculturas em areia – aberto
de Maio a Setembro

●

Excursões de barco, vela e outros desportos
náuticos em frente ou perto do Hotel

●

Parques aquáticos de fácil acesso a partir do hotel

●

●

Passeie até á praia onde ainda se pode ver os Pescadores
a remendarem redes e a descarregar o peixe

●

Delicie-se com o regional e famoso "Frango Piri Piri da
Guia

●

Mergulho, pesca de alto mar e passeios de barco às
grutas de Benagil

Mergulhe no parque subaquático Ocean Revival
em Portimão, pela primeira vez, quatro navios de
guerra afundados deliberadamente, representativos de uma frota da marinha, formam a maior
estrutura de recife artificial único no mundo com
as condições ideais para a proliferação de vida
marinha.

●

Aeródromo do Alvor, próximo de Portimão - um
pequeno aeroporto para aviões ligeiros e helicópteros
com lições de voo e paraquedismo à disposição

●

Visite o Autódromo Internacional do Algarve - Escola
de pilotagem. Eventos Internacionais

●

Divirta - se no mais recente Kartódromo Internacional
da Europa, em Portimão

●

Visite a "Igreja de Nossa Senhora da Conceição"
situada no cimo de um monte, em Ferragudo vila piscatória junto ao mar e ligada ao rio e à
foz do Arade

●

●

Zoomarine - localizado a 20 kms do hotel - Interação
com os golfinhos, uma experiência inesquecível
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