Hotel de Moura
SOBRE
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

***

Nas planícies douradas da margem esquerda do Guadiana, junto ao Alqueva, na linda cidade de Moura, em edifício
de significativo valor arquitetónico, artístico e cultural, adjacente à Igreja de Santo Agostinho e ao Museu do Azeite,
este antigo convento da Ordem Militar de São João de Deus, fundado no século XVII, foi adaptado a Grande Hotel de
Moura, a partir de 1900.
O Hotel de Moura tem beneficiado de significativas obras de conservação e adaptação para melhorar a qualidade de
serviço e o conforto dos seus hóspedes.
O Hotel dispõe de 36 quartos e 3 apartamentos, todos com casa de banho completa com secador de cabelo, música
ambiente, telefone, TV e Ar Condicionado, sendo que os apartamentos dispõem ainda de cozinha, ou kitchenette
equipada.
A Receção e Lobby, o Club-Room com bar, cafetaria e TV satélite, o salão nobre, a sala com lareira para leitura e
jogos (xadrez, damas, trivial, …), o pátio interior, os terraços e os espaços polivalentes para a realização de eventos
são diferentes e amplos espaços para gozo dos hóspedes.
Os serviços da Receção, o acesso à Internet, os serviços de lavandaria e room-service, entre outras facilidades e
equipamentos, alargam significativamente a oferta do Hotel.
Contactos
Praça Gago Coutinho, 1 7860-010 Moura
+351 285 251 090
Telefone:
+351 285 254 610
Fax:
E-mail:

geral@hoteldemoura.com

Website:

http://www.hoteldemoura.com

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Baby Sitter
Bar
Sala de televisão vídeo
Aceita animais de estimação
Número de camas: 78
Número de quartos: 36
Acesso à internet
Ar condicionado central
Número de apartamentos: 3
Área reservada a fumadores
Preço Indicativo: $$ (30€ - 60€)

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado
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Telefone
Televisão
Secador de cabelo
Quarto com aquecimento
Quartos para fumadores

Horários
Horário do pequeno almoço: 07h30-10h00
Horário do room service: 08h00-00h00

Acessos
Autocarro

Acessibilidade
Outras Informações
Registo nº: 1564
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