Aquashow Park Hotel
SOBRE

Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

****

O Aquashow Park Hotel é um Hotel de 4 estrelas, ideal se procura umas férias entre Quarteira e Vilamoura. Estamos
localizados numa zona tranquila, segura e longe do centro da confusão. Mas ao mesmo tempo perto de toda a
animação, atracções, inserido no Maior Parque Aquático, Parque Temático e Parque de Diversões do Algarve, o
Aquashow.
Visite-nos em qualquer altura do ano, pois o Algarve é um destino privilegiado pelas excelentes temperaturas e
consegue ter sol o ano inteiro. Para além das inúmeras piscinas que o Parque Aquashow tem, no Hotel não é exceção
e temos 3 piscinas, das quais uma delas é aquecida e um jacuzzi. Se por outro lado prefere as ondas do Mar, poderá
aproveitar da Piscina de Ondas do Parque ou até mesmo ir à praia que fica a 5 minutos de carro.
É o local ideal para descansar depois de um dia cheio de emoções no Parque Aquashow. A qualidade e a eficácia,
oferecidas a todos os níveis, desde os colaboradores passando pela localização e instalações, até às tecnologias e
design inovador – estas são as nossas mais-valias. Localizado no Algarve, na saída da principal auto-estrada A22, em
Quarteira o Hotel dispõe de 148 quartos, 3 dos quais para pessoas com mobilidade reduzida. Todos os hóspedes têm
acesso gratuito ao Parque de Diversões Aquashow durante a estadia entre 1 de maio e 30 de setembro.
Venha conhecer os nossos novos escorregas e desafie a sua família a entrar neste mundo de diversão. Queremos
que passe as suas férias e momentos inesquecíveis na nossa companhia!
Contactos
Semino, E.N. 396 8125-303 Quarteira
+351 289 317 550
Telefone:
+351 289 317 559
Fax:
E-mail:

hotel.reservas@aquashowpark.com

Website:

http://www.aquashowparkhotel.com

Redes Sociais:

https://www.facebook.com/AquashowParkHotel
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Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Baby Sitter
Bar
Restaurante
Sala de televisão vídeo
Sala de jogos
Número de camas: 296
Número de quartos: 148
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Ar condicionado central
Piscina
Lojas
Ginásio
Piscina climatizada
Jacuzzi
Baby care
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)
SPA

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

Horários
Horário do pequeno almoço: 07h00 - 10h30
Horário do room service: 07h00 - 23h00

Acessos
Parque de estacionamento
Terminais ferroviários
Garagem

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
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Outras Informações
Nº de Registo: 803
Acesso Gratuito ao Parque Aquashow para estadias entre 1 de Maio e 30 de SetembroRegisto nº: 803
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