Évora Hotel
SOBRE
Évora Hotel
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Cassificação:

****

Situado na cidade de Évora e rodeado de um amplo jardim, o Évora Hotel dispõe de 166 quartos, 3 suites juniores e
1 suite, todos com varanda e devidamente equipados.
Oferece-lhe condições únicas para desfrutar nos seus períodos de lazer. Conta com piscina para adultos e piscina
para crianças, court de ténis, piscina interior aquecida, sauna masculina, sauna feminina, jacuzzi, banho turco, um
espaço de health &amp; fitness every.body, um welness center com 3 gabinetes de massagens, zona de jogos com
snooker, bar com vídeo wall e o eb. golf academy que comporta um driving range, um bunker e um green.
O Évora Hotel dispõe de dois restaurantes e um Serviço de Snacks com Saladas, Hambúrgueres, Sanduíches, o qual
funciona das 11h00 às 23h00.
O Restaurante Sol Poente com uma cozinha premiada que concebeu um menu baseado na rica gastronomia regional
alentejana e o Restaurante Naturalliving que senta na mesma mesa o melhor que a natureza tem para oferecer,
acrescenta-lhe uma pitada de imaginação e serve-a aos paladares mais exigentes.
Dispõe de estacionamento privativo e ainda de 9 espaços para reunião, sala de banquetes e facilidades para a
realização de Cocktails, Welcome Drinks e Coffee Breaks.
Contactos
Morada:

Av. Túlio Espanca - Apartado 93 7002-502 Évora

Telefone:

+351 266 748 800

Fax:

+351 266 748 806

E-mail:

reservas@evorahotel.pt

Website:

http://www.evorahotel.pt

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Parque de estacionamento
Baby Sitter
Bar
Restaurante
Sala de televisão / vídeo
Sala de jogos
Número de camas: 340
Número de quartos: 166
Número de suites: 4
Acesso à internet
Ar condicionado central
Piscina
Court de ténis
Quartos para fumadores
Sauna
Piscina climatizada
Jacuzzi
Área reservada a fumadores
Baby care
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Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado no quarto
Telefone no quarto
Cofre no quarto
Televisão no quarto
Secador de cabelo no quarto
Acesso Internet no quarto
Minibar no quarto
Quarto com aquecimento

Horários
Horário do pequeno-almoço: 07h30-11h00
Horário do room-service: 09h00-22h00

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviários

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

Pagamentos
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
Piscina interior aquecida, piscina exterior para adultos e crianças, health &amp; fitness every.body, wellness
center.Registo nº: 3848
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