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ALGARVE
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...e Quinta do Lago



Perca-se na paz e na tranquilidade do empreendimento residencial mais luxuoso da Europa. A Quinta do Lago combina 
o elevado luxo com a beleza natural do pinhal, trilhos da natureza, do seu lago e praias lindíssimas. Existe algo para todos. 
Amantes de praia, entusiastas da natureza, viciados em adrenalina, aficionados e amantes da comida gourmet; qualquer 
que seja a sua paixão, e se não conhecer já, vai ficar cativado pelo sedutor Algarve.

Em harmonia
perfeita 
com a natureza

Quinta do Lago, Ria Formosa (reserva natural)Lago da Quinta do Lago

Praia da Quinta do Lago 
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Uma cena típica do Algarve



QUINTA DO LAGO
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FOUR SEASONS
COUNTRY CLUB
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Uma escapadela amigável para toda a família, 
situado entre 7 hectares de jardins privados
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Sala de estar Cozinha

Pode escolher apartamentos de 1 quarto/1 casa de banho ou 2 quartos/2 casas de banho ou moradias com 2 quartos/3 casas de banho, 
todos eles com terraços mobilados e pátios destinados a dar o máximo de privacidade. Todos os apartamentos de 2 quartos estão 
localizados no piso térreo e todos os apartamentos de 1 quarto estão localizados no primeiro andar, com acesso por escadas.  As moradias 
com 2 quartos são de 2 andares. Todos os nossos interiores são espaçosos e bem decorados, mobilados e totalmente equipados.
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Sala de estar e jantar

Tudo debaixo de um só tecto
Conforto, luxo e estilo
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Quarto principal Casa de banho

Quarto duplo

As villas e apartamentos do Four Seasons Country Club caracterizam-se por linhas limpas e frescas, assim como, por um 
design moderno e suave. As casas de banho têm vidro e granito, o que aumenta a sensação de espaço e luxo.
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Cozinha Casa de banho com duche

Sala de estar

Toda a mobília tem tons calmos e neutros que dão uma sensação de relaxamento e bem-estar.



APRECIAR A VIDA
...no Four Seasons Country Club
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Clubhouse



Clubhouse

A localização do Four Seasons Country Club, acessível a poucos minutos da A22, e a 20 minutos do Aeroporto 
Internacional de Faro, é um oásis privado entre os campos de golfe e o vasto pinhal da Quinta do Lago.
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Salão solar
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Sala de snookerParque infantil

“Nos ainda gostamos de ca vir passados 20 anos, e sempre muito bem gerido, o restaurante e excelente e voces 
conseguem manter a equipa mais charmosa e acol hedora, o que realmente faz valer as nossas visitas. Parabens a todos.”
Christabel and Edward Goodwin / Reino Unido



SABORES
...no Four Seasons Country Club
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Restaurante As Velas

“Incomparavel e excelente relacao qualidade-preco,
a qualidade e o servico tem permanecido
ao mais alto nivel.”
John and Lesley Denyer / Reino Unido



Uma celebração para os sentidos
Deixe-se seduzir pelos sabores exóticos do nosso soberbo restaurante As Velas, jantar junto à nossa piscina 
e com o conforto do nosso bar, sala de estar e sala de snooker privada. 
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No Four Seasons Country Club, confecionamos especialidades portuguesas e os melhores pratos 
internacionais, todos eles acompanhados por uma excelente seleção de vinhos.
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Terraço junto à piscina
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Bar



MANTER A FORMA
             E DIVERTIR-SE

Piscina interior e hidromassagem

...no Four Seasons Country Club
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Bowling na relva

Campo de futebol de 5
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Relaxar, descontrair e ser ativo
Com uma extensa variedade de atividades desportivas, instalações de fitness e para a saúde o Four Seasons Country 
Club, orgulha-se em ajudá-lo a descontrair.

Campo de ténis



Ginásio

As instalações incluem uma magnífica piscina exterior, uma piscina interior aquecida, hidromassagem, banho turco, 
ginásio, campos de squash, campos de ténis, bowling na relva e um campo de futebol de 5. Em alternativa, seja seduzido 
e mimado pelo nosso salão de cabeleireira e de beleza.
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Piscina exterior



PARAÍSO DE GOLFISTAS
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O melhor destino de golfe da Europa
A Quinta do Lago é a jóia da coroa do golfe no Algarve, com cinco campos de golfe de competição. 
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Os sócios e hóspedes do Four Seasons Country Club beneficiam de preços preferenciais e tempos de saída garantidos nos 
campos Sul e Norte da Quinta do Lago, ambos a 500 metros de distância do Clube. E ainda, existem mais 
dez campos de golfe a uma curta distância de carro.
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Campos de golfe de 18 buracos nas proximidades 
do Four Seasons Country Club
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Four Seasons Country Club - Apartado 2208 • Quinta do Lago - 8135 - 024 Almancil • Algarve • Portugal
T +351 289 357 000 • F +351 289 396 124 • mail@fsccqdl.com

www.fsccqdl.com
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Para obter informacoes para ferias ou para tornar-se socio contacte-nos

http://www.atelierdosul.com/e_business.php
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