
Clube de Vela de Lagos

O Marina Club Lagos Resort é o Hotel ideal para estadias de desportistas. São várias as equipas de diferentes modalidades 
que escolhem anualmente o Marina Club para os seus estágios. 
A nossa localização perfeita no Coração da Marina de Lagos e a escassos Kms do Clube de Vela de Lagos e do centro 
histórico é extremamente conveniente e evita a utilização do carro. Acresce que possuímos um ginásio com equipamento 
de elevada qualidade e destinado a utilização por atletas de alta competição. 
O Resort completa-se ainda com uma piscina interior, piscinas exteriores, estacionamento em garagem e alojamentos com 
diferentes capacidades de ocupação.

The Marina Club Lagos Resort is the ideal Hotel for stays of sportsmen. There are several different sports teams who 
choose each year the Marina Club for their internships. 
Our perfect location in the heart of Marina de Lagos and just a few Kms away from the sailing club of Lagos and the historic 
centre is extremely convenient and avoids the use of car. In addition we have a gym with high quality equipment and  
perfectectely suitable for  Athletes. 
The resort comprehends an indoor swimming pool, outdoor swimming pools, garage parking and accommodation with 
different capacities of occupation.

Validade da Oferta: Preços válidos para estadias entre 20 Abril a 3 de Maio 2015; esta oferta é exclusiva para participantes e/ou acompanhantes do ‘World 
Champoionship’ e não é cumulativa com outras ofertas ou descontos.
Condições Gerais: Todos os preços incluem IVA e podem ser alterados sem aviso prévio. Os preços de alojamento, são por noite, por apartamento, e incluem 
serviço diário de limpeza, excepto cozinha. Wi-Fi, utilização da piscina exterior e parque de estacionamente, gratuitos durante a estadia. Meio-dia de oferta de 
utilização das bicicletas (sujeito à disponibilidade das mesmas). Para confirmação da reserva, solicitamos o pagamento de 100% do total do valor da estadia.
Procedimento de reservas: Todas as reservas devem ser notificadas por fax (+351 282 790 601) ou por mail (marinaclub@marinaclub.pt) junto da nossa equipa.
*Os preços de alojamento são por noite

Validity: This offer is valid for stays between the 20th April to and the 3rd of May 2015 and exclusive for participants and/or accompanying people that will 
attend the World Champioinship and it’ is not cumulative  with other offers or discounts.
Conditions: All rates include VAT and can be changed without prior notice. Accommodation rates are per apartment, per night and include daily cleaning 
service, except kitchen. Wi-Fi, use of the outdoor swimming pool and car park, free of charge during your stay. Half day free use of bicycles (subject to  
availability). For booking confirmation, we ask the payment of 100% to the total value of the stay.
Reservations procedure: All reservations must be notified by fax (+351 282 790 601) or by mail (marinaclub@marinaclub.pt) to our team.
* Accommodation rates are per apartment, per night

Cap. Máxima
Max. Capacity

Estúdio Standard Vista Sul / Terra 
Standard Studio | South/Land view

Suite T1 Vista Sul / Terra 
One bedroom Suite | South/Land view

Apartamento T2 Vista Marina ou piscina
Two Bedroom | Marina or Pool View   

Suplementos Restaurante Way Point 
Way Point Restaurant Supplements

Pequeno-almoco | Breakfast
Meia Pensão | Half Board
Pensão Completa | Full Board
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€ 68,00 

€ 87,00 

€ 140,00

€ 11,00
€ 30,00
€ 49,00

Tipologias | Typologies
Preço*
Price*

Descrição Alojamento 
Description of the Accommodation

2 camas individuais, casa de banho completa, kitchenette

2 single beds, bathroom and kitchenette

Quarto com 2 camas ‘twin’, sala com 2 camas suplementatres, 
casa de banho completa e kitchenette.
Twin room, lounge with 2 single beds, bathroom and kitchenette

Suite com cama de casal e casa de banho, quarto com 
2 camas ‘twin’, casa de banho adicional,  sala e kitchenette
Suite with double bed and private bathroom, twin room, 
additional bathroom, kitchenette and lounge 

Preço por pessoa, por dia | Price per person per day 

Preço por pessoa, por dia | Price per person per day 

Preço por pessoa, por dia | Price per person per day 


