
Com 16 Quartos, 2 Suites Júnior e 2 Suites, todos eles
com vista panorâmica sobre o Lago Azul ou a serra.
Todos os quartos e Suites recentemente renovados
dispõem de ar condicionado, TV Led, minibar,
telefone e acesso gratuito a internet Wi-fi.

Com capacidade para 100 lugares, o restaurante do
Lago Azul Eco Hotel serve diariamente
pequeno-almoço buffet das 07h00 às 10h30, almoço
e jantar com serviço “à la carte” com um menu
baseado na cozinha tradicional portuguesa,
acompanhada por com uma grande seleção de
vinhos portugueses. Almoço é servido entre as 12h30
e as 15h00, e o jantar entre as 19h30 e as 22h00.

O Lago Azul Eco Hotel disponibiliza 2 salas de
reuniões, a Sala Dornes e a Sala São Pedro, com
127m2 e 50m2 respetivamente, ambas com luz natural
e com 3,5m de altura. Está disponível equipamento
audiovisual para a realização de banquetes,
conferências, exposições e apresentações.

O Lago Azul Eco Hotel dispõe de uma grande
variedade de atividades e serviços completamente
gratuitos para os seus hóspedes: piscina exterior,
gaivotas, court de ténis, minigolfe, parque infantil,
sala de jogos, jogos de mesa tradicionais e acesso
a sauna, ginásio, bicicletas de montanha e à
piscina dos Apartamentos do Lago. No Lago Azul, o
Clube Náutico oferece ainda uma grande variedade
de desportos aquáticos como wakeboard e ski
aquático, entre outros.

Torre Templária de Dornes
Moinhos de Vento
Capela de São Pedro de Castro
Igreja da Nossa Senhora da Graça
Pelourinho de Pias
Pelourinho de Águas Belas
Açude do Pego
Ruínas da Torre do Langalhão
Vineyard Tours
Almourol
Constância
Vila Nova da Barquinha

Lago Azul Eco Hotel é a nova identidade da tão
bem conhecida Estalagem do Lago Azul! 
Situado na margem do Rio Zêzere, perto de uma das
maiores barragens de Portugal, o Lago Azul Eco Hotel
está privilegiadamente localizado, com acesso fácil a
vários pontos de interesse nos seus arredores. É o local
ideal para quem procura tranquilidade e paz de espírito,
assim como os mais aventureiros interessados em
desportos náuticos ou caminhadas. A serenidade de
um lugar verdadeiramente relaxante, associada a uma
beleza singular onde se conjuga o rio Zêzere e a Serra.

Estalagem Lago Azul
2240 Ferreira do Zêzere
Tel. (+351) 249 361 445
GPS: N39º67395 | W008º 23171
lagoazul@hoteldostemplarios.pt
www.estalagemlagoazul.com

Localização

Alojamento

Reuniões e Eventos

Atividades

Restaurante Serviços
Room service
Internet Wi-fi
Serviço de lavandaria e engomadaria
Estacionamento privado
Cais de receção para pequenas embarcações

Pontos de interesse:


