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SOBRE

Foto: Bela Vista Hotel
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

*****

O Bela Vista Hotel &amp; Spa localizado no topo de uma falésia, conta com uma vista de cortar a respiração sobre o
azul do mar da Praia da Rocha e distingue-se pelo seu serviço de excelência exclusivo e personalizado.
O boutique hotel conta com 38 quartos e suites divididos por três edifícios distintos, o Palacete que data do início do
séc. XX com 11 quartos, a Casa Azul com 7 quartos e a novíssima ala designada Bela Vista Jardim que dispõe de 20
quartos.
A traça original foi mantida e os azulejos, as madeiras exóticas e os vitrais predominam. O Hotel tem ao dispor dos
seus clientes o restaurante gourmet de assinatura VISTA, o Bela Vista Spa by L´Occitane que conta com 5 salas de
tratamento, sauna, hamman, fitness lounge e área húmida de relaxamento. Para além disso os clientes podem
também usufruir da maravilhosa piscina com vista sobre o oceano atlântico, do pool lounge onde são servidas
refeições ligeiras e apreciar um bonito pôr-do-sol. Estacionamento privado e dois acessos directos à praia da rocha
estão também disponíveis.
Contactos
Av. Tomás Cabreira - Praia da Rocha 8500-802 Portimão
+351 282 460 280
Telefone:
+351 282 460 281
Fax:
E-mail:

info@hotel-belavista.com

Website:

http://www.hotelbelavista.net

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Bar
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Restaurante
Número de camas: 76
Número de quartos: 34
Número de suites: 4
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Ar condicionado central
Piscina
Sauna
Ginásio
Piscina climatizada
Área reservada a fumadores

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

Horários
Horário do pequeno almoço: 8.00 - 10.30
Horário do room service: 24H

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Terminais ferroviários

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Outras Informações
Registo nº: 4393
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