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 Documento de apoio para pacote de alojamento  

É com grande satisfação que a organização da MEIA MARATONA INTERMARCHÉ MARINA DE LAGOS, apresenta os 

seus pacotes especiais de alojamento integrados no Marina Club Lagos Resort (hotel 4 estrelas localizado à frente 

da partida) enquanto alojamento oficial. 

Reunimos condições excecionais que potencializem os melhores resultados desportivos, com os melhores serviços, 

instalações e recursos humanos especializados, na certeza de criarmos pacotes de alojamento ideais para uma 

família, grupo de amigos ou clube desportivo. 

Na Marina de Lagos, emblemático polo da Algarve, está localizada a partida e a chegada da MEIA MARATONA 

INTERMARCHÉ MARINA DE LAGOS e o Marina Club Lagos Resort, o local ideal para preparar esta competição, com 

máxima descrição e comodidade de um hotel de 4 estrelas, onde a qualidade do alojamento e dos serviços irão ser 

potencializadores do seu resultado desportivo. 

                                   Inscrições “Pacotes com alojamento”  

  PREÇO POR 
NOITE/POR 

ATLETA 

PREÇO DE 
PACOTE POR 

ATLETA 

Pacote simples 
 

Inscrição  + 
Alojamento 

(1 noite: 3 de maio) 

B  - 30 €  

SUP – 35 €  

    

Pacote escapadinha 
 

Inscrição  + 
Alojamento 

(2 noites: 2 e 3 de 
maio) 

B  - 25 € B  - 50 € 

SUP – 30 € SUP – 60€ 

    
Pacote Super fim de 

semana 
 

Inscrição  + 
Alojamento                

(3 noites: 1, 2 e 3 de 
maio) 

B  - 22 € B  - 66 € 

SUP – 27 € SUP – 81 € 

    

Pacote Mini-férias 
 

Inscrição  + 
Alojamento 

(4 noites:31 abril, 1, 2 
e 3 de maio) 

B  - 20 € B  - 80 € 

SUP – 25 € SUP – 100 € 

                                                                                     B – alojamento base, SUP- alojamento superior 

Refeições: 

 Pequeno-almoço: 6 € por pessoa/por pequeno almoço 

 Almoço dia 4 de maio: 10 € por pessoa 

 Pacote de 2 refeições: 19 € por pessoa 

 Pacote de 3 refeições: 28 € por pessoa 

 Pacote de 4 refeições: 37 € por pessoa 

 Pacote de 5 refeições: 46 € por pessoa 

 Pacote de 6 refeições: 55 € por pessoa 

 Pacote de 7 refeições: 64 € por pessoa 

 Pacote de 8 refeições: 73 € por pessoa 
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Características técnicas do Alojamento: 

 

- Suite Hotel “Marina Club – Lagos Resort” - Marina de Lagos, 4 estrelas 

- Alojamento disponibilizado para 4 hóspedes em regime de partilha de quarto: Quarto suite com 2 

camas ‘twin’, quarto sala com 2 camas suplementares, casa de banho, kitchenette completa, varanda e 

internet wi-fi. 

- Serviços: limpeza, cofre, tv, ar condicionado, receção 24 horas, acesso gratuito à piscina exterior 

(grande volumetria) temperatura ambiente com espreguiçadeiras 

 - Possibilidade de utilização das áreas exteriores da piscina em relva e zona de relaxamento 

- BAR exclusivo do hotel com snacks ao longo do dia (extra – não incluido) 

- Proximidade com bar exterior com área de lazer (karaoke, dardos, snocker, …) 

- Serviço de Massagem terapêutica (extra – não incluido) 

- Serviço de lavandaria (extra – não incluido) 

- Sala de musculação/cardio fitness, com espaço livre para recuperação e flexibilidade - equipamentos 

cardio TECHNOGYM (extra – não incluido) 

- Piscina interior aquecida com hidromassagem e jacuzzi (extra – não incluido) 

- Sauna (extra – não incluido) 

Localização do hotel: 

 Dentro do complexo da Marina de Lagos e da área comercial 

 Em frente ao local de partida da MEIA MARATONA INTERMARCHÉ MARINA DE LAGOS 

 5 minutos a pé do centro da cidade 

 5 minutos a pé da praia (meia-praia, 5 km de areal) 

 Zona com pouca circulação automóvel (boas condições para treino de corrida) 

 5 minutos da pé do supermercado INTERMARCHÉ avenida 

- Complexo hoteleiro calmo e sem ruido, com boa atmosfera, segurança privada 24 horas 

Condições especiais e exclusivas à MEIA-MARATONA INTERMARCHÉ MARINA DE LAGOS:  

 Levantamento do dorsal na receção do hotel; 

 Oferta de internet Wi-Fi – acesso gratuito no resort; 

 Check out prolongado após o terminus da corrida (dependente da disponibilidade); 

 Preço por noite, por pessoa 

 Condições de pagamento: 100% com a confirmação da inscrição 

 Marcações disponíveis até dia 30 abril 
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Suites: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinaclub.pt/pt/alojamentos/suite-hotel-marina-club/
http://www.marinaclub.pt/pt/restaurante-bares/bar-regata-club/
http://www.marinaclub.pt/pt/marina-spa/


 

Alojamento MEIA MARATONA INTERMARCHÉ MARINA DE LAGOS 

P
ág

in
a4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alojamento MEIA MARATONA INTERMARCHÉ MARINA DE LAGOS 

P
ág

in
a5

 

Localização e características locais: 

Lagos 

Uma cidade que, para além de estar nos guias turísticos, também está nos livros de 

História. Ponto de partida para viagens tão importantes como a descoberta da 

Madeira, ou o dobrar do Cabo da Boa Esperança, Lagos é, hoje em dia, uma cidade 

onde passado e presente são inseparáveis. 

Qualquer passeio pelo interior da muralha permite perceber que a arquitetura e 

principais monumentos se mantêm inalteráveis, atentos ao crescente 

desenvolvimento da cidade. 

Mas a riqueza de Lagos não é apenas a sua história: estende-se à gastronomia, à 

diversidade cultural, ao entretenimento nocturno e a toda a beleza natural da região 

que a envolve. Lagos é um dos abrigos mais acolhedores da costa Litoral do Algarve no 

extremo sudoeste do Continente Europeu. Caracteriza-se por um clima ameno, 

registando uma temperatura média anual entre os 20º e os 22ºC. É uma das cidades 

algarvias mais procuradas, pelos 14 Km de praias de areia branca, pela animação, 

hospitalidade e pela história que encerra nas suas muralhas.  
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Intermarché de Lagos 

Os supermercados INTERMARCHÉ Lagos, localizados na avenida principal da cidade 

dão-lhe as boas vindas bem perto do mar. 

Além de estar na Marina de Lagos e possibilitar-lhe passear à beira-mar, 

no supermercados INTERMARCHÉ Lagos encontra um ambiente acolhedor e por uma 

visão singular: supermercado, talho, peixaria, charcutaria, take away, frutaria e bar.  

 

No INTERMARCHÉ Lagos pode criar igualmente a sensação de estar a tomar a sua 

refeição de dentro de casa ou no seu alojamento com a pizzaria e o serviço de bar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logotipo.pt/blog/novo-logotipo-intermarche-supermercados
http://www.hotfrog.pt/Empresas/Intermarche-de-Lagos
http://www.hipersuper.pt/2011/09/15/intermarche-cria-movimento-nacional-para-ajudar-na-poupanca/


 

Alojamento MEIA MARATONA INTERMARCHÉ MARINA DE LAGOS 

P
ág

in
a7

 

 

Marina de Lagos 

Exemplo acabado do que acontece quando Homem e natureza se dão bem, a Marina 

de Lagos oferece a quem a visita todas as condições de conforto, segurança e bem-

estar. Qualidades que a tornaram na única marina, em Portugal, a receber o 

"Euromarina Anchor Award” e a "Bandeira Azul da Europa”. 

 

Inaugurada em Junho de 1994, a Marina de Lagos é, cada vez mais, um lugar de eleição 

para navegadores de todo o mundo. Algo que é bem visível para quem vê o número de 

embarcações atracadas e que, durante todo o ano, preenchem a quase totalidade dos 

462 lugares disponíveis. 

 

Mas os pontos de interesse desta infra-estrutura turística não se ficam pelo vai e vem 

constante dos barcos. Em terra, para além de um centro de apoio náutico e de uma 

zona comercial com grande oferta de bens e serviços, tem à disposição das suas férias 

o Marina Club e o Marina Spa. Também pode contar com a oferta de apartamentos de 

qualidade para venda e várias galerias comerciais para aluguer, numa área de intenso 

movimento. 
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Instalações médicas: 

 Hospital Privado S. Gonçalo de Lagos 

 Hospital Particular do Algarve (Alvor) -  15 minutos carro 

 Hospital Distrital de Lagos 

 Hospital do Barlavento Algarvio (hospital central) – 15 minutos carro 

 Outros: raio X, ecografias, Medicina desportiva, Cardiologia, Ortopedia, 

Fisiatria, material médico, canadianas(muletas), marquesas, farmácia 

Atividades extra (não incluidas): 

 Caminhada pela costa d’oiro 

 Workshop de surf 

 Passeios de bicicleta 

 Passeios de barco com visita às grutas 

 Passeio de barco aos golfinhos 

 Visita ao Zoo Lagos 

 Aluguer de bicicletas de competição (btt e ciclismo) 

 Aluguer de Motos/scotter 

 Aluguer de veiculos 

 

 

Contatos 
 

Olímpico Clube de Lagos: 
Rua José Joaquim Ribeiro, lote 20 1º dto.  
8600-745 Lagos 

 
914507174, 967171827 

 
olimpicoclubedelagos@hotmail.com 

mailto:olimpicoclubedelagos@hotmail.com

