LUSO / BUSSACO

CENTRO DE ESTÁGIOS DE LUSO

Situado na encosta da Serra do Bussaco, o Grande Hotel de Luso é um hotel emblemático, que desde há mais de 75 anos continua
a ser o ponto de encontro privilegiado para todas as ocasiões. O edifício projectado pelo arquitecto Cassiano Branco, domina a
paisagem da vila de Luso, muito justa mente famosa pela excelente qua li dade da água que aqui nasce .
117 Quartos, 15 Suites, quartos comunicantes, ar condicionado, Tv. digital satélite, telefone, minibar, cofre, elevadores,
recepção 24/24, restaurante, bar, salas reunião, internet sem fios, equipamento audiovisual, piscina exterior olímpica, piscina
interior aquecida, bar piscina, squash, parque infantil, luso kids, jardins, estacionamento, Termas d e Luso.
Localização: no Centro de Portugal a cerca de 20 minutos de Coimbra e a 30 minutos de Aveiro. A 10 minutos da auto-estrada
A1 (saída 14 para a Mealhada e depois direcção Luso/Buçaco). A 1 hora do aeroporto do Porto a 2h do aeroporto de Lisboa. GPS N
40 º 23.086 'W 008º 22.704'

Centro de Estágios de Luso - Mealhada

O centro de estágios de Luso - Mealhada está localizado a 2km do Grande Hotel de Luso, na encosta da Mata Nacional do Bussaco
rodeado por uma vegetação luxuriante. Composto por dois campos de relva natural magnífica e uma pista de tartan, dispõe
também de vestiários modernos, sala de imprensa e salas de reuniões, um auditório para 90 pessoas e internet wireless. Foi
construído respeitando os regulamentos da UEFA e foi um dos centros de treino oficial do EURO 2004 tendo sido utilizado pela
selecção nacional Suiça que ficou alojada no Grande Hotel de Luso durante a competição. Os serviços e instalações do hotel
completam a oferta que atende as necessidades das equipas profissionais.
Grande Hotel de Luso
www.hoteluso.com
T: + 351 231 937 937 reservas@hoteluso.com
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CENTRO DE ESTÁGIOS DE LUSO

Os serviços do hotel, spa, centro de estágios e outros parceiros são configurados de acordo com as necessidades especificas da
equipa e atletas. O nosso departamento comercial está ao dispor para prestar qualquer informação.
O hotel mantem também contactos e parcerias com várias entidades e clubles locais que poderão colaborar na organização de
jogos amigáveis durante a estadia na região.

Serviços
Alojamento e pequeno almoço | pensão completa (almoço e jantar) | utilização do centro de estágios de Luso: gelo para as sessões de
treino | sala de massagens com marquesa | sala de reuniões (flip chart, tela e videoprojector) internet wifi gratuita | utilização gratuita das
piscinas do hotel | condições preferenciais nas Termas de Luso
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