
FACT SHEET

LOCALIZAÇÃO
O Dom Pedro Lagos, situado a 3 minutos a pé da Meia Praia com um extenso areal de 
areia dourada, mar calmo e grutas naturais é o hotel ideal para quem procura umas férias 
descontraídas.

O hotel fica apenas a 4 km de Lagos, uma simpática cidade típica algarvia, onde encontrará 
vários monumentos históricos, a Marina de lagos e uma grande variedade de bares e 
restaurantes.

ALOJAMENTO - 77 apartamentos distribuídos por 6 pisos
Estúdios Standard (3 pessoas)
Estúdios com varanda e vista mar, compostos por zona de estar separada com um sofá-cama, 
com 2 camas individuais, kitchenette, espaço interior com duas camas individuais, casa de banho 
completa. 

Apartamento T1 (4 pessoas)
Apartamentos com varanda ampla e área de estar e vista mar. Compostos por sala com um 
sofá-cama com 2 camas individuais, zona de refeições, cozinha e um quarto com duas camas 
individuais, casa de banho completa.

Apartamento T2 (6 pessoas)
Apartamento com dois quartos, ambos com duas camas individuais, uma casa de banho completa, 
cozinha separada totalmente equipada, e uma espaçosa sala de estar com dois sofá-cama.
Varanda ampla,  a maioria com vista mar.

Equipados com: 
Wi-Fi grátis, sistema de aquecimento individual, TV LCD, telefone, cofre (aluguer), ferro e tábua 
de engomar, banheira com duche, bidé, champô, sabonete e berço sujeito a disponibilidade.

RESTAURANTES & BARES
Bar Bela Vista - Junto à Recepção, este bar tem uma escolha variada de bebidas, cocktails e 
snacks. Está aberto a partir das oito da manhã com pequeno-almoço continental. O bar tem um 
terraço com uma belíssima vista para a piscina e para o mar.
Horário: aberto das 8h às 23h | Pequeno-almoço: das 8h às 10h 

Restaurant Atlântico - Um espaço clássico, com serviço “à la carte” com gerência privada, 
providencia refeições saborosas com gastronomia nacional e internacional.
Aberto todos os dias | Almoço: das 12h às 15h | Jantar: das 19h às 22h

DESPORTOS
Existem 2 campos de golfe nesta área: Palmares, apenas a 2 km, é conhecido como um dos 
campos com melhores vistas do Algarve; e o Boavista Golf Course, aberto em Janeiro de 2002, 
fica situado entre Lagos e a Praia da Luz, a 10 km do hotel, que oferece os melhores preços.

Na Meia Praia: serviço de aluguer de colmos, espreguiçadeiras e cadeiras.

SERVIÇOS
Recepção 24h, parqueamento no exterior, bar.
Piscina com espreguiçadeiras, piscina para crianças em separado.
Rent-a-car, serviço de babysitting, aluguer de bicicletas, excursões e serviço de correio.

Serviço Externo: vela, ski aquático, windsurf, viagens de barco, gaivotas, kayak e kitesurf.

Check-in: a partir das 14h | Check-out: até às 12h
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