Hotel Colina dos Mouros
SOBRE

Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

***

Situado à entrada de Silves, o Hotel Colina dos Mouros está localizado numa área privilegiada, pois está integrado
numa das
zonas mais ricas do Algarve no que diz respeito a referências histórico-patrimoniais.
Com efeito, esta cidade, repleta de história e monumentos, em tempos antiga capital do Algarve, foi um dos centros
culturais
afamados da Península Ibérica no período árabe, sendo hoje uma das cidades mais visitadas do Sul de Portugal.
Além seu valioso património arquitetónico – castelo árabe, catedral gótica e ponte medieval, entre outros, dispõe
também de um museu de arqueologia e de um museu de cortiça.
Num panorama tranquilo e calmo, Silves é um lugar de tradições e comércio. Famosa para suas ruelas estreitas do
Centro Histórico, pelas suas lojas, pela arte e pelo mercado pitoresco, é também muito apreciada pela sua diversifi
cada gastronomia local presente nos vários restaurantes.
Poderá encontrar também excelentes praias perto de Silves, com águas cristalinas e extensas dunas de areia, como
Pera e Armação de Pera , apenas a 15 minutos de distância. Além dessas, muitas outras, igualmente perto desde a
Senhora da Rocha a Carvoeiro. Estas praias oferecem condições perfeitas para a prática de desportos aquáticos,
como o windsurf, mergulho, vela, entre outros
Contactos
Poçinho Santo 8300 Silves
+351 282 440 420
Telefone:
+351 282 440 426
Fax:
E-mail:

geralreservas@colinahotels.com

Website:

http://www.colinahotels.com

Caraterísticas e Serviços
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Câmbios
Baby Sitter
Sala de televisão vídeo
Número de camas: 104
Número de quartos: 52
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Piscina
Área reservada a fumadores
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€)

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

Horários
Horário do pequeno almoço: 07h30 - 10h30

Acessos
Parque de estacionamento

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Outras Informações
Registo nº: 384
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