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Na península de Tróia, com uma localização privilegiada a menos de
uma hora de Lisboa e num cenário natural surpreendente, entre o
oceano Atlântico e o estuário do Sado, encontra os três aparthotéis
Aqualuz Tróia, que oferecem condições únicas para uma estadia de
lazer em família e para a realização de reuniões e eventos.
In the Tróia peninsula, with a privileged location less than one hour from Lisbon
and within a surprising natural environment, between the Atlantic Ocean and
the Sado River, the three Aqualuz Troia units offer unique conditions for family
leisure vacations, meetings and events.
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Suite T1

Estúdio

ALOJAMENTO
O Aqualuz Tróia é composto pelas unidades Troiamar, Troiario
e Troialagoa, que possuem amplas e deslumbrantes vistas sobre
o mar, a Serra da Arrábida e o Rio Sado, respectivamente.
Dispõem de 325 modernos apartamentos, tipo Estúdio e Suite,
com kitchenette totalmente equipada, onde a modernidade,
conforto e funcionalidade se aliam numa combinação singular,
capazes de proporcionar uma estadia para recordar.

ACCOMMODATION
Aqualuz Tróia is distributed amongst the Troiamar, Troiario and Troialagoa units,
with breathtaking views over the sea, the Arrábida Mountain and the Sado River.
With an offer of 325 modern apartments, Studio and Suit type, with fully equipped
kitchenette, where modernity, comfort and functionality are allied in a unique
combination, capable of providing a stay to remember.
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GASTRONOMIA
Uma oferta gastronómica variada, que contempla, desde a refeição
mais leve e informal, ao jantar mais elaborado e personalizado.
Da lista dos ingredientes e das ementas preparadas com todo o
detalhe fazem parte os mais frescos e ricos produtos da
gastronomia alentejana.

GASTRONOMY
A varied gastronomic offer, from the lighter and informal meal, to the more
elaborate and personalized dinner.
All is taken care of, from the list of ingredients to the menus prepared with all
the detail, our options include the most fresh and rich products of Alentejo’s
gastronomy.

Restaurante Azimute, com serviço buffet e à carta, é o
restaurante de apoio ao Troiamar e Troiario.
Bar Atrium, com uma vasta carta de chás e águas
internacionais, no lobby do Troiamar e Troiario.
Restaurante Bar Península, com serviço de refeições ligeiras
e bar, de apoio ao Troialagoa.
Azimute Restaurant, with buffet and à la carte service, supports
Troiamar and Troiario.
Atrium Bar, with a vast menu of international teas and waters, located in
the lobby of Troiamar and Troiario.
Restaurant Bar Península, serving light meals, supports Troialagoa.

Península
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LAZER
A pensar nos momentos de relaxamento e bem-estar, o Aqualuz
dispõe de um Wellness Centre dotado de piscinas interiores e
exteriores, sauna, jacuzzi, banho turco e circuito de relaxamento
aquático, serviços de spa, sala de fitness e polidesportivo.
Um conjunto de outros serviços completam a vasta oferta do
Aqualuz, dos quais se destacam um Business Centre, seis salas
de reunião equipadas com as mais recentes tecnologias, o Troiakids
e um parque infantil para os mais pequenos, acesso directo à praia
e parques de estacionamento.

LEISURE
For relaxation and well-being moments, Aqualuz has a Wellness Centre equipped
with in and outdoor swiming pools, sauna, jacuzzi, turkish bath and water circuit
relaxation, spa services, fitness and sports center.
A wide range of other services complement the Aqualuz offer, which stands out
a Business Center, six meeting rooms equipped with most updated technologies,
Troiakids and a playground for younger guests, direct beach access and parking.

BAIXA RESOLUÇÃO

AF brochura geral Aqualuz v3 10/04/20 21:43 Page 6

ENVOLVENTE
Inserido no troiaresort, com uma envolvente única caracterizada
por um vasto património ambiental e cultural, o Aqualuz oferece
actividades ao longo de todo o ano adaptadas a cada motivação
e idade: Golfe, Praias, Piscinas, Campos de Ténis, Ciclovia,
Percursos Pedestres, Observação de Golfinhos, Desportos Náuticos
e Ruínas Romanas.

SURROUNDING
Located in troiaresort with its unique surroundings characterized by a cultural
and environmental vast heritage, Aqualuz offers a range of activities throughout
the year, adapted to all ages and motivations: Golf, Beaches, Pools, Tennis
Courts, Bicycle Path, Pedestrian Tours, Dolphin Watching, Water Sports and
Roman Ruins.

BAIXA RESOLUÇÃO

AF brochura geral Aqualuz v3 10/04/20 21:43 Page 7

AQUALUZ TROIARIO
Apartamentos

Apartamentos

Piso

Área m2

Capacidade

Apartments

Apartments

Floor

Area sqm

Capacity

66

1 ao / to 11

45 - 56

2+1*

21

1 ao / to 11

65 - 69

2+2*

34

1 ao / to 14

83 - 88

2+1*

2

1

104 - 130

4

Estúdio
Studio

Estúdio c/ Beliche
Studio with Bunk Bed

Suite T1
Suit T1

Suite T2
Suit T2
*criança child

EQUIPAMENTOS:

ROOM FACILITIES:

. Kitchenette equipada

. Equipped kitchenette

. Varanda privativa com amplas vistas

. Private balcony with sweeping
views

. Televisor LCD

. LCD TV

. TV por cabo

. Cable TV

. Internet banda larga

. Broadband Internet

. Cofre gratuito

. Free Safe

. Ar condicionado

. Air conditioning

. Comodidades para pessoas com
mobilidade condicionada

. Facilities for Disabled

Suite T1

Estúdio

Suit T1

Studio

BAIXA RESOLUÇÃO

AF brochura geral Aqualuz v3 10/04/20 21:43 Page 8

AQUALUZ TROIAMAR
Apartamentos

Apartamentos

Piso

Área m2

Capacidade

Apartments

Apartments

Floor

Area sqm

Capacity

42

1 ao / to 7

45 - 56

2+1*

14

1 ao / to 7

65 - 69

2+2*

21

1 ao / to 7

83 - 88

2+1*

2

1

104 - 130

4

Estúdio
Studio

Estúdio c/ Beliche
Studio with Bunk Bed

Suite T1
Suit T1

Suite T2
Suit T2
*criança child

EQUIPAMENTOS:

ROOM FACILITIES:

. Kitchenette equipada

. Equipped kitchenette

. Varanda privativa com amplas vistas

. Private balcony with sweeping
views

. Televisor LCD

. LCD TV

. TV por cabo

. Cable TV

. Internet banda larga

. Broadband Internet

. Cofre gratuito

. Free Safe

. Ar condicionado

. Air conditioning

. Comodidades para pessoas com
mobilidade condicionada

. Facilities for Disabled

Suite T1

Estúdio

Suit T1

Studio
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AQUALUZ TROIALAGOA
Apartamentos

Apartamentos

Piso

Área m2

Capacidade

Apartments

Apartments

Floor

Area sqm

Capacity

65

1 ao / to 8

34 - 36

2

24

1 ao / to 4+9
ao / to 15

54 - 81

2+1*

7

1 ao / to 4+9
ao / to 15

54 - 81

3+1*

27

1 ao / to 15

77 - 119

4

Estúdio
Studio

Suite T1
Suit T1

Suite T1+1
Suit T1+1

Suite T2
Suit T2
*criança child

EQUIPAMENTOS:

ROOM FACILITIES:

. Kitchenette equipada

. Equipped kitchenette

. Varanda privativa com amplas vistas

. Private balcony with sweeping
views

. Televisor LCD

. LCD TV

. TV por cabo

. Cable TV

. Internet banda larga

. Broadband Internet

. Cofre gratuito

. Free Safe

. Ar condicionado

. Air conditioning

. Comodidades para pessoas com
mobilidade condicionada

. Facilities for Disabled

Estúdio

Suite T2

Studio

Suit T2
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INFORMAÇÕES GERAIS / GENERAL INFORMATION
CONTACTOS / CONTACTS
Aqualuz Suite Hotel Apartamentos
Tróia 7570-789 Carvalhal GDL | Portugal
Tel.: +351 265 499 000 Fax +351 265 499 019
E-mail. aqualuztroia@troiaresort.pt
GPS: 38º 29’’ 28.05 N 8º 54’’ 16.19 W
Reservas / Reservations
Tel.: +351 265 499 012
E-mail: reservas@troiaresort.pt
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LOCALIZAÇÃO
De Lisboa (via A2 Sul/A12 Sul)
• Siga pela A2 ou pela A12
• Saída Alcácer do Sal
• Seguir pela EN 5 em direcção a Grândola
• A seguir à ponte de Alcácer do Sal vire à direita em direcção a
Tróia e depois para a Comporta
• Na Comporta vire em direcção a Tróia
• Siga as indicações de “Hotéis” até ao Aqualuz Suite Hotel
Apartamentos
De Lisboa (via Setúbal e ferry boat)
• Siga pela A2 ou A12
• Saída Setúbal
• Direcção Cais até ao ferry boat
• À saída do Cais dos ferries siga em direcção a Tróia
• Siga as indicações de “Hotéis” até ao Aqualuz Suite Hotel
Apartamentos

LOCATION
Lisbon (trough A2 Sul/A12 South)
• Follow the highway A2 or A12
• Exit at Alcácer do Sal
• Follow EN 5 towards Grândola
• After the bridge at Alcácer do Sal, turn right towards Tróia and then to Comporta
• At Comporta turn right towards Tróia
• Follow the signs for "Hotels" to get to Aqualuz Suite Hotel Apartamentos

Lisbon (via ferry and Setúbal)
• Follow the highway A2 or A12
• Exit at Setúbal
• Head to the ferry pier
• After the ferry pier turn right towards Tróia
• Follow the signs for "Hotels" to get to Aqualuz Suite Hotel Apartamentos
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Integrado numa das mais belas e históricas cidades do Algarve,
ponto de partida eleito pelo Infante D. Henrique para novas
descobertas, o Aqualuz Lagos oferece um ambiente acolhedor
e familiar.
Com um clima privilegiado ao longo de todo o ano, possui o atractivo
extra de servir como ponto de partida para a descoberta do litoral
algarvio, com as suas românticas falésias e praias de areia fina
a perder de vista.
Aqualuz Lagos features a welcoming and familiar atmosphere in one of Algarve’s
most beautiful and historical cities, the starting point chosen by the navigator
Infante D. Henrique for new world discoveries.
Aqualuz basks in a year-round sunny climate and is the ideal stepping stone
for discovering Algarve’s coast of romantic cliffs and never-ending beaches of
thin sand.
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ALOJAMENTO
O Aqualuz Lagos dispõe de 163 modernos apartamentos, com
amplas varandas que convidam ao repouso, na sua maioria com
vista para a piscina e jardins.
Com amplos espaços de lazer pensados para toda a família, no
Aqualuz Lagos encontra todos os serviços para umas memoráveis
férias ou uma escapadela de fim-de-semana. Dotado ainda de
modernos equipamentos e espaços multifuncionais, é também
um destino a considerar para a realização de reuniões ou eventos.

ACCOMMODATION
The Aqualuz Lagos has 163 modern apartments, with spacious balconies, mostly
overlooking the pool and garden, which invite to quiet and serene moments.
With extensive leisure facilities designed for the whole family, in Aqualuz Lagos
you will find all services for a memorable vacation or a getaway weekend. Still
endowed with modern equipments and multifunctional spaces, Aqualuz is also
a destination to consider for meetings or events.
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GASTRONOMIA
A oferta gastronómica do Aqualuz Lagos inspira-se nos genuínos
sabores da culinária algarvia, seleccionando sempre os produtos
mais frescos e característicos desta região.

GASTRONOMY
The gastronomic offer of Aqualuz Lagos is inspired by the authentic flavors of
the Algarve cuisine, always selecting the most fresh and characteristic products
of this region.

Restaurante The Club
Restaurante de cozinha regional algarvia e esplanada com
vista para a piscina. O Restaurante dispõe ainda de uma
sala privada para aniversários e grupos até 30 pessoas.

The Club Restaurant
Algarve regional cuisine restaurant and promenade overlooking the pool.
The restaurant also has a private room for birthdays and groups up to
30 people.
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Snack-Bar Piscina
Snack-bar junto das piscinas onde pode apreciar uma
refeição ligeira ou saborear uma refrescante bebida ao
longo do dia.

Snack Bar Piscina
Snack bar by the pool to enjoy a light meal or a refreshing drink during
the day.

Bar The Club
Irish bar rigorosamente decorado, com o seu ambiente
acolhedor, convida a fins de tarde de leitura e a serões de
animado convívio. O local ideal para quem procura saborear
uma bebida apreciando o estaladiço crepitar da lareira nos
dias menos quentes.

The Club Bar
Irish bar carefully decorated, with its cozy atmosphere invites for late
afternoons reading and for lively conviviality evenings. The ideal place
for those looking to have a drink enjoying the crisp crackle of the fireplace,
on less hot days.
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LAZER E SERVIÇOS
Estando integrado numa área de grande atracção turística, o
Aqualuz Lagos disponibiliza um conjunto de facilidades
complementares e modernas para que nada falte à sua estada:
Restaurante, Bar, Salas para Reuniões/Eventos, Health Club,
Lavandaria, Cabeleireiro e Estacionamento.

LEISURE AND SERVICES
Integrated in an area of great tourist attraction, Aqualuz Lagos offers a set of
complementary and modern facilities: Restaurant, Bar, Meeting Rooms/Events,
Health Club, Laundry, Hairdresser and Parking.
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ENVOLVENTE
Na cidade de Lagos, ou noutros pontos de interesse da costa
algarvia, deixe-se conquistar pelas paisagens, recantos de história
secular e actividades repletas de adrenalina, ou simplesmente
pelos inúmeros sabores da sua rica gastronomia.
Passeios de barco às grutas, a Sagres e ao Cabo de S. Vicente
Observação de Golfinhos
Passeios a Cavalo
Paintball
Jeep Safaris
Moto Raids
Condições especiais para o Zoomarine e parques aquáticos da
região
Casino do Algarve
Shopping da Guia

SURROUNDING
In Lagos or in other sights of the Algarve coast, let yourself be won over by the
landscapes, places of secular history and adrenaline-filled activities, or simply
by the many flavors of its rich cuisine.
Boat trips to caves, to Sagres and Cape St. Vicente
Dolphins Observation
Horse Riding
Paintball
Jeep Safaris
Moto Raids
Special conditions for the Zoomarine and water parks in the region
Algarve Casino
Shopping
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AQUALUZ LAGOS
Apartamentos

Apartamentos

Piso

Área m2

Capacidade

Apartments

Apartments

Floor

Area sqm

Capacity

30

0 ao / to 4

49

2

21

0 ao / to 4

65

3+1*

108

0 ao / to 4

60

3+1*

4

0 ao / to 4

82

5+1*

T0 Estúdio
T0 Studio

T1 Vista Cidade
T1 City View

T1 Vista Piscina
T1 Pool View

T2 Vista Piscina
T2 Pool View
*criança child

EQUIPAMENTOS:

ROOM FACILITIES:

. Kitchenettes totalmente equipadas
com: fogão, frigorífico, microondas,
torradeira, comodidades para café
e chá;

. Modern fully equipped
kitchenettes with: stove,
refrigerator, microwave, toaster,
coffee and tea facilities;

. Casas de banho com duche, banheira
e secador de cabelo;
. Ar condicionado com controlo
individual;
. Telefone, TV via satélite, rádio e cofre
individual;

. Bathrooms with shower, bath
and hair dryer;
. Air conditioning with individual
control;
. Telephone, satellite TV, radio
and individual safe
. Facilities for Disabled

. Comodidades para pessoas com
mobilidade condicionada
Suite 264

T0 Estúdio 206

Suit 264

T0 Studio 206
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INFORMAÇÕES GERAIS / GENERAL INFORMATION
Aqualuz Suite Hotel Apartamentos
Rua Sacadura Cabral, 8
8600-619 Lagos - Portugal
Tel.: +351 282 770 620
Fax: +351 282 770 628
E-mail: aqualuz@sonae.pt
GPS: 37º 5" 39.16' N 8º 40" 24.6' W

LOCALIZAÇÃO
Do aeroporto de Faro para Lagos:
Ao deixar o aeroporto de Faro, tome a estrada que irá confluir à EN125 e
siga a sinalização da via rápida A22 (Via do Infante), em direcção a Portimão
/ Lisboa.
Siga na A22, primeiro em direcção a Portimão / Albufeira / Lisboa e
seguidamente em direcção a Lagos, até à saída Lagos/Vila do Bispo.
Depois de aproximadamente 5 Km encontrará uma rotunda, vire à Esquerda
para Lagos e siga em frente até chegar à Segunda Rotunda reconhecida
por uma gigante esfera preta. Vire à direita até nova rotunda a 100 metros
onde vira à esquerda encontrando Aqualuz - Suite Hotel Apartamentos a
50 metros.
De Lisboa para Lagos:
Apanhe a A2 (auto-estrada) para o Algarve e siga na direcção Portimão /
Lagos pela A22. Depois de Portimão, siga para Lagos na mesma A22.
Apanhe a saída Lagos / Vila do Bispo.
Depois de aproximadamente 5 Km encontrará uma rotunda, vire à Esquerda
para Lagos e siga em frente até chegar à Segunda Rotunda reconhecida
por uma gigante esfera preta. Vire à direita até nova rotunda a 100 metros
onde vira à esquerda encontrando Aqualuz - Suite Hotel Apartamentos a
50 metros.

LOCATION
From Faro airport to Lagos:
Leaving Faro airport, take the road which joins the EN125 and follow signs to
the highway A22 (Via do Infante) to Portimão / Lisbon
Follow the A22, first towards Portimão / Albufeira / Lisboa and then towards
Lagos, until the exit Lagos/ Vila do Bispo
After about 5 km you will find a roundabout, turn left for Lagos and go straight
until you reach the second roundabout recognized by a giant black ball. At that
point turn right at next roundabout until 100 meters where you turn left. You will
find Aqualuz - Suite Hotel Apartments 50 meters ahead
Lisboa to Lagos:
Take the A2 (highway) to the Algarve and drive towards Portimão / Lagos on the
A22. After Portimão, follow A22 to Lagos. Take the exit for Lagos / Vila do Bispo.
After about 5 km you will find a roundabout, turn left for Lagos and go straight
until you reach the second roundabout recognized by a giant black ball. At that
point turn right at next roundabout until 100 meters where you turn left. You will
find Aqualuz - Suite Hotel Apartments 50 meters ahead.
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Aqualuz Tróia
Tróia 7570-789
Carvalhal GDL · Portugal
Tel.: +351 265 499 000 | Fax: +351 265 499 019
E-mail: reservas@troiaresort.pt
Aqualuz Lagos
Rua Sacadura Cabral, 8
8600-619 Lagos · Portugal
Tel.: +351 282 770 620 | Fax: +351 282 770 628
E-mail: aqualuz@sonae.pt
www.aqualuz.com

