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Formosa Park Hotel Apartamento - 4 estrelas que
brilham ... numa reserva natural!
Enviado por Cila Uva em Seg, 2005-06-13 14:03

O fabuloso quatro estrelas, Formosa Park Hotel, encontra-se localizado numa área protegida de rara
beleza. Inserido no coração da Reserva Natural da Ria Formosa, as mais bonitas e bem frequentadas
praias circundam o Hotel.
Situado a cerca de 250 m da Praia do Ancão, a 20 km do Aeroporto Internacional de Faro, a pouco
mais de duas horas de carro de Lisboa e Sevilha e a 3 horas de voo das principais capitais
europeias. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

O Hotel dispõe de 61 amplas suites apartamentos; 37 com dois quartos (T2) e 24 com um quarto
(T1).
As suites são confortáveis, bem equipadas e esmeradamente decoradas.
Todas têm telefone com acesso directo, ficha de ligação à Internet, TV satélite, ar condicionado,
cofre e espaçosas varandas mobiladas.
Os apartamentos tipo T1 estão preparados para 4 hóspedes, 3 adultos ou 2 adultos mais 2 crianças
até 12 anos; os T2 encontram-se preparados para 6 hóspedes, 5 adultos ou 4 adultos mais 2
crianças até 12 anos.
Os T2 encontram-se equipados com cozinha e os T1 com kitchenete.
O Hotel encontra-se preparado para receber deficientes.
No magnífico terraço do Restaurante “Arcos” poderá saborear refeições memoráveis.
O Hotel providencia ainda um Parque Infantil para as crianças assim como uma piscina situada ao
lado da dos adultos.
Para os amantes da natureza existe um trilho privado por entre os Pinheiros, dentro do Parque
Natural da Ria Formosa, conduzindo directamente à Praia do Ancão.
Na área concessionada ao Hotel, localizada na Praia do Ancão, encontram-se à disposição dos
clientes do hotel, espreguiçadeiras e toldos sem qualquer custo sendo em nº limitado, para
aproximadamente 60 pax. Existe ainda a oportunidade de praticar os mais variados desportos
aquáticos.
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Alguns dos melhores campos de golfe do Algarve estão nas proximidades.
O Formosa Park Hotel e o campo de Golfe Pinheiros Altos pertencem à mesma empresa, sendo que
todos os clientes que fiquem hospedados no Formosa têm a oportunidade de beneficiar de preços
especiais e únicos, para jogar no campo.
Preparámos pacotes especiais de férias para golfistas, assim como em alguns dos campos poderá
usufruir das condições especiais que negociámos para si, podendo incluir transporte, a pedido.
Pinheiros Altos, Quinta do Lago, Vale do Lobo, Vilamoura e Vila Sol estão entre os muitos
excepcionais percursos onde poderá jogar. Todos comungam a mesma filosofia de protecção da
natureza que faz deles verdadeiros paraísos ecológicos.
O Hotel dispõe ainda de uma sala de reuniões com capacidade até 60 pessoas.
Estamos ansiosos por receber a sua primeira visita ... e das muitas que, certamente, nos fará.
Site: http://www.formosapark-hotel.com
Reserva Natural da Ria Formosa - Praia do Ancão, 8150-101 Almancil
Telephone: (+351) 289 352 800 Fax: (+351) 289 352 821
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