Somos
O DESPORTO NA NATUREZA

Trilho pedestre de pavimento biológico, que liga
o balneário de Laias às instalações desportivas de
Barbantes, onde está localizado o campo de futebol
(1,8 km. de distância).

Serviços Médicos no Hospital El Carmem,
centro que trabalha com a Federação
Galega de Futebol, nos serviços medicos
a futebolistas.

Salas de treino aeróbico,
com ergométros de remo e bicicletas
estáticas adaptadas à alta competição.

Banheiras para sessões de crioterapia.
Ginásio desportivo totalmente equipado.

Francisco Rodrigues, treinador de Lugo.
“O Hotel Balneário de Laias é um lugar ideal para nos
concentrarmos. Encontramos tranquilidade, meios de
trabalho e um envolvimento paisagístico insuperável.”

Restaurante privado com vistas para o rio,
exclusivo para as equipas concentradas.

Salas dotadas com meios audiovisuais,
à disposição das equipas.

Provavelmente, as instalações melhor equipadas
para estágios de pré-temporada
PELA PROXIMIDADE
O hotel-balneário está situado no município de LaiasCenlle pretencendo à província de Ourense, num lugar
destacado pela sua beleza a 10 minutos da cidade de
Ourense.
PELO EQUIPAMENTO DESPORTIVO
A estrutura desportiva que se encontra no balneário
consta de um campo de futebol de relvado natural com
as medidas de 103 m. de comprimento por 62 m. de
largura, e um campo pequeno de relvado sintético com
as medidas de 58 m. de comprimento por 38 m. de
largura.
Dispõe também de um ginásio completamente equipado para treino físico e duas salas para treino aeróbico
com ergómetros e bicicletas estáticas adaptadas para a
alta competição.
O local também reúne pela sua localização e pelo seu
meio ambiente as condições apropriadas para realizar
um excelente trabalho de pré temporada.
PELA QUALIDADE DO COMPLEXO HOTELEIRO
O complexo dispõe de uma estrutura hoteleira de recente construção com 98 quartos totalmente equipados
com os serviços e de um hotel de 4 estrelas: quartos com
casa de banho privativa completa, mini-bar, T.V. canal

satélite, música ambiente, ar condicionado. Também
conta com outros tipos de serviço: café-bar, restaurante,
salas com capacidade entre 10 e 400 pessoas, dotadas
com equipamento necessário para reuniões desportivas
(retroprojetor, projetores de dispositivos, televisão,
vídeo, ecrãs, etc.)
PELAS PROPRIEDADES DAS SUAS ÁGUAS
As águas termais e mineromedicionais do balneário,
possuem uma ampla gama de indicadores terapêuticos,
os quais contribuem para a recuperação física e psicológica.
PELA SUA EXPERIÊNCIA
O complexo desportivo de Laias é a cede de CERLAC Centro de Treino de Remo de Laias, Arnoia e Castrelo,
instalações especializadas na preparação de remadores
de alta competição, frequentadas, entre outras, pelas
selecções nacionais da Austrália, Bielorrússia, Holanda,
França, a selecção Júnior de Inglaterra e diversas equipas
procedentes da Estónia, Suécia, Bulgária, Roménia e
Espanha.
Em Agosto de 2017, o Club Deportivo Lugo da Segunda
Divisão Espanhola realizou a sua concentração e estagio
de inicio de temporada no Balneário de Laias.
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