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Café do Lago

 
 

 
 
 

Atividades

Barco São Cristóvão

Serviços

Os Apartamentos do Lago estão localizados num lugar maravilhoso e 
relaxante, com vista para o Rio Zêzere ou Lago Azul como é localmente 
chamado. Rodeado pelas montanhas, perfeito para viajantes que 
estão à procura de um local para desfrutar da paz e tranquilidade, 
rodeados por uma paisagem com uma beleza única. De fácil acesso de 
vários pontos do país, os Apartamentos do Lago �cam a 205km do 
Porto, 161km de Lisboa, 95km de Coimbra, 31km de Tomar e a 8km de 
Ferreira do Zêzere.

No “Lago Azul”, a natureza fez uma combinação especial entre as
montanhas e o rio e existem muitas possibilidades de aproveitar os 
incríveis tesouros que o espaço envolvente e a natureza oferecem. Irá 
encontrar diversas formas de exercitar e relaxar o corpo, com diferen-
tes tipos de desportos, tais como: natação, wakeboarding, ski aquático, 
aluguer de barcos, caminhadas, treino de triatlo e cross �t, com treina-
dor pro�ssional, ténis, bicicletas de montanha e canoas, podendo 
terminar o dia com uma massagem de relaxamento ou uma aula de 
Yoga.

A uma curta distância do Lago Azul Eco Hotel, o Barco São Cristóvão, 
tem uma capacidade máxima para 164 pessoas, dispõe de um bar e 
serviço de restaurante, permitindo fazer um passeio de 4 horas na 
barragem de Castelo de Bode, num ambiente calmo e informal, 
apreciando a excelente gastronomia e a incrível paisagem do rio 
Zêzere.

Com uma vista deslumbrante para o Rio, o "Café do Lago" oferece um 
espaço único onde pode degustar uma variedade de refeições ligeiras, 
sumos naturais, sanduíches variadas, crepes doces e salgados, bem 
como outros produtos caseiros confecionados ao momento.

Piscina
A piscina com cerca de 20 metros de comprimento, ocupa o piso 
intermédio do edifício, oferecendo uma vista panorâmica sobre o rio e 
as montanhas. Este espaço dispõe de um jardim, uma zona para duche 
e troca de roupa e um solário onde os nossos Hóspedes podem 
aproveitar o Sol enquanto as crianças nadam na piscina, em total 
segurança.

Campo de Ténis com vista para o rio
Parque Infantil
Bicicletas
Ginásio
Circuitos pedestres
Filmes em DVD
Espaço para praticar Yoga
Sauna
Ski aquático
Escola de wakeboard
Canoas
Barcos a motor
Massagens & Terapias

Lago Azul Eco Hotel
Barco São Cristóvão
Praia �uvial do Penedo Furado
Aldeia Águas Belas e o seu relógio de sol
Aldeias do Xisto à volta do Zêzere
Tomar
Fátima

33 Apartamentos, todos não fumadores, com uma área aproximada de 
110 m2, com uma decoração rústica e alguns acabamentos em madei-
ra. Todos os apartamentos têm grandes varandas voltadas para o
rio e montanhas. As cozinhas estão totalmente equipadas com forno, 
frigorí�co, micro-ondas e um conjunto de loiça e talheres que torna 
esta unidade ideal para um �m-de-semana prolongado ou para umas 
férias em família. No espaçoso quarto encontra-se com uma cama 
dupla e na sala de estar dispomos de um sofá cama, dando assim a 
possibilidade de alojar 4 pessoas por apartamento. O quarto e a sala 
dispõem de televisão. 

GPS: N39º67395 | W008º 23171


