Hotel Solar dos Lilases
SOBRE
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

***

Situada na pitoresca vila de Mora, esta mansão renovada, datada do século XIX apresenta uma piscina exterior e
vistas panorâmicas sobre a parte velha da vila e a planície e montado alentejano. O mobiliário antigo está presente
em cada um dos quartos e suites do Solar dos Lilases, sendo que alguns apresentam tetos pintados com frescos e
camas de dossel. Todos os quartos e suites incluem uma televisão e ar condicionado. O Solar dos Lilases serve um
buffet de pequeno almoço e cozinha regional portuguesa. O restaurante encontra-se na antiga varanda do hotel e
oferece vistas do Rio Raia e da histórica Mora. Existem vários locais de interesse que os hóspedes poderão visitar,
incluindo, entre outros o Fluviário de Mora, a Anta Capela D. Diniz em Pavia, Igreja da Nossa Senhora das Brotas ou a
Torre das Águias. A Reserva Natural Monte Selvagem situa-se a cerca de 35 km do hotel. A região oferece trilhos
para caminhadas especialmente na zona do Parque Ecológico do Gameiro. O Solar dos Lilases fica a menos de 100
km do Aeroporto Internacional de Lisboa, a 65 Km de Évora e a cerca de 120 Km de Badajoz.
Contactos
Rua de Santo António, nº8 7490-236 Mora
+351 266 403 315
Telefone:
+351 266 403 255
Fax:
E-mail:

geral@hotelsolardoslilases.com

Website:

http://www.hotelsolardoslilases.com

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Bar
Restaurante
Sala de televisão vídeo
Sala de jogos
Número de camas: 32
Número de quartos: 13
Número de suites: 3
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Ar condicionado central
Piscina
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado
Telefone
Cofre
Televisão
Secador de cabelo
Quarto com aquecimento
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Horários
Horário do pequeno almoço: 08h00 - 10h30
Horário do room service: 24 h

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Outras Informações
Programas com o Fluviário e o Monte Selvagem.
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