
Vilamoura é um destino de referência, conhecido pela sua 
animação e sofisticação. Desenvolveu-se em torno da sua 
glamorosa marina e é uma das maiores estâncias de lazer da 
Europa.
O Laguna Resort é um complexo turístico de excelência, num 
condomínio fechado, ideal para residência ou para férias com 
família e amigos. Localizado junto a 5 campos de golfe, rodeado 
por uma reserva natural, e próximo da animação da cosmopolita 
Vilamoura e da Praia da Falésia, a apenas 5 minutos de distância, 
o Laguna Resort é a opção certa para aproveitar o melhor do
Algarve.

Vilamoura is a privileged destination, known for its lively scene 
and sophistication. Developed around its glamourous marina, it 
is considered one of the largest leisure resorts in all of Europe. 
Laguna Resort is a touristic complex of excellence, in a private 
condominium with a swimming pool, ideal for permanent 
residence or vacationing. Located next to 5 golf courses, 
surrounded by a beautiful natural reserve and close to 
Vilamoura’s cosmopolitan lifestyle and to Falesia beach (a 
5-minute drive away), Laguna Resort is the right option to enjoy
the best Algarve has to offer.

LAGUNA RESORT VILAMOURA
Rua do Zimbro 8125-407 Vilamoura, Portugal
Tel.: (+351) 289 247 090
www.lagunavilamoura.com

A informação que consta nesta brochura é meramente indicativa e poderá, por motivos técnicos, comerciais ou legais, ser sujeita a alterações sem aviso prévio.  
The information contained in this brochure is purely indicative and may be subject to change without prior notice for technical, commercial or legal reasons.

UNIDADE
UNIT

TIPO
TYPE

QUARTOS
BEDROOMS

ÁREA BRUTA 
PRIVATIVA (m2) 
GROSS PRIVATE 

AREA (Sqm)

TERRAÇOS E 
VARANDAS (m2) 
TERRACES AND 

BALCONIES (Sqm)

ÁREA DE JARDIM (m2)
GARDEN AREA (Sqm) ESTACIONAMENTO

PARKING

A partir de / From A partir de / From A partir de / From

T1 Apartment 1 62 14 - 1

T2 Apartment 2 94 21 - 1

T2D Apartment 2 136 77 - 2

T3D Apartment 3 179 86 - 2

V3 Villa 3 161 80 65 2


