Hotel Miramar
SOBRE

Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

****

O Hotel Miramar é um hotel de charme com um ambiente acolhedor, onde cada passo é uma descoberta sobre a
história da Nazaré. Situa-se a 700 metros da praia da Nazaré (10 minutos a pé) num local privilegiado com vista
sobre o mar.
Esta estrutura hoteleira dispõe de 40 quartos, dos quais cinco suites. O hotel alberga ainda o Mar Aberto Wine Bar
Restaurante, piscina panorâmica, área de lazer com snooker, TV, computador com acesso à internet para hóspedes e
o health-club com sauna, banho turco e jacuzzi.
A partir de junho, entrará em funcionamento o nosso novo Spa, permitindo aos hóspedes desfrutar de experiências
únicas.
Com uma vista deslumbrante sobre a Nazaré e o oceano Atlântico, Senses Miramar Spa disponibilizará um vasto
leque de tratamentos de Spa, os quais poderão ser combinados e potenciados pelos nossos tratamentos de
talassoterapia.
Entre outros, Senses Miramar Spa oferecerá: massagens com rituais de relaxamento; tratamentos de corpo e facial;
tratamentos de mãos e pés; manicure e pedicure; tratamentos anti-envelhecimento e emagrecimento; piscina de
relaxamento.
Os nossos hóspedes poderão desfrutar de experiências verdadeiramente únicas, relaxando corpo e mente e
restabelecendo energias! Deixe-nos cuidar de si ao mais ínfimo detalhe!
Contactos
Rua Abel da Silva, 36 2450-060 Nazaré
+351 262 550 000
Telefone:
+351 262 550 001
Fax:
E-mail:

info@hotelmiramar.pt

Website:

http://www.miramarnazarehotels.com

Caraterísticas e Serviços
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Bar
Restaurante
Sala de televisão vídeo
Sala de jogos
Número de camas: 57
Número de quartos: 35
Número de suites: 5
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Ar condicionado central
Piscina
Sauna
Ginásio
Jacuzzi
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado
Telefone
Cofre
Televisão
Secador de cabelo
Acesso Internet
Minibar
Quarto com aquecimento

Horários
Horário do pequeno almoço: 07h00 - 10h00
Horário do room service: 24 h

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Terminais ferroviários

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Outras Informações
Nº de Registo: 1397
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