Hotel Alvorada
SOBRE
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

***

O Hotel Alvorada surge com uma nova imagem na entrada de 2006, fruto de uma profunda renovação, posicionandose claramente nas melhores referências da qualidade hoteleira na
Costa do Estoril, zona turística de prestígio reconhecido.
Com uma excelente localização, no centro do Estoril, frente ao Casino, a escassos metros do Centro de Congressos,
da praia e do comboio, conta também com rápidos acessos a Lisboa e ás ligações com a Al-Porto (Norte)e
A2-Algarve(Sul).
O clima ameno e toda a área envolvente, com a beleza das paisagens e o encanto da tão próxima Sintra (Património
da Humanidade), os desportos, os espectáculos e animação cosmopolita do Estoril, permitem uma estada tranquila,
onde num ambiente acolhedor encontrará um serviço cortês e personalizado. A sua situação recomenda-o para
agradáveis estadias longe da agitação dos centros urbanos, para quadros de empresas, reuniões e grupos de
pequena/média dimensão, fins-de-semana relaxantes e para os turistas em geral de visita á Costa do Estoril.^
A n/ Unidade Hoteleira tem uma capacidade de 51 quartos, entre singles, duplos standard, duplos superiores e
triplos, estando equipados com casa de banho privativa com secador de cabelo, TV Cabo, ar condicionado autocontrolável, sistema PT Wi-Fipara ligação á Internet sem-fios e telefone directo à rede.
O Hotel dispõe ainda de uma Sala onde é servido o 'buffet' do pequeno almoço, do elegante "Cais do Estoril Bar',
equipado com SporTV e a 'Sala Tamariz', com luz natural e com capacidade para cerca de 30 pessoas, destinada a
reuniões ou conferências.
Contactos
Rua de Lisboa, 3 2765-240 Estoril
+351 214 649 860
Telefone:
+351 214 687 250
Fax:
E-mail:

rafik@hotelalvorada.com

Website:

http://www.hotelalvorada.com

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Câmbios
Bar
Sala de televisão vídeo
Número de camas: 93
Número de quartos: 51
Ar condicionado central

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado
Telefone
Televisão
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Secador de cabelo
Acesso Internet

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Terminais ferroviários

Pagamentos
Aceita cartões de credito
Aceita Travellers Cheques

Outras Informações
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