Hotel Apartamento Praia Azul
SOBRE
Hotel Apartamento Praia Azul
Hotelaria
Tipo de Alojamento
Cassificação:

***

Hotel / Restaurante Praia Azul, um complexo turístico que desfruta de uma localização privilegiada sobre a falésia da
Praia azul, em pleno coração do Oeste.
Junto ao Oceano Atlântico e rodeado por verdes paisagens esta unidade de 3 estrelas dista apenas 15 km da cidade
histórica de Torres Vedras, 40 km de Óbidos– Vila Medieval (Património Nacional) e a 15 Km situa-se a vila da
Lourinhã, onde encontra um espólio do período jurássico ( com a maior coleção de ovos de Dinossáurio do Mundo ),
através da auto-estrada (A8) chegará à Capital – Lisboa em 35 minutos.
Os Apartamentos estão equipados com Casa de Banho com Banheira , chuveiro e secador de cabelo, Kitchnette
completa com “Tren” de cozinha, fogão de 4 placas, forno, frigorífico , micro-ondas e dispensa. Todas as unidades
dispõem também de TV satélite (equipado com Sportv), telefone direto à rede, aquecimento individual, varandas
com vista panorâmica para o mar, Serviços de Mini-Bar, Mini-Market , Lavandaria , Limpeza Diária, e Room Service
de Refeições nos Apartamentos.
Além da tranquilidade e conforto poderá usufruir de acesso direto à praia, a qual tem condições excelentes para a
prática do Surf, a 8 km encontrará um prestigiado Campo de Golf ( 09 buracos ) e a cerca de 3 km em Santa
Cruz encontrará 4 campos de Ténis, um Aeródromo, um Campo de Tiro e um Centro Hípico.
Contactos

Telefone:

Praia Azul
2560-411 Silveira
+351 261 930 100

Fax:

+351 261 930 109

E-mail:

htl.praiaazul@mail.telepac.pt

Website:

http://www.praiaazul.com

Morada:

Caraterísticas e Serviços
Parque de estacionamento
Baby Sitter
Bar
Restaurante
Sala de televisão / vídeo
Sala de jogos
Aceita animais de estimação
Número de camas: 82
Acesso à internet
Piscina
Número de apartamentos: 35 T1; 3 T2
Garagem
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)

Serviços e equipamentos no quarto
Telefone no quarto
Televisão no quarto
Secador de cabelo no quarto
Minibar no quarto
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Quarto com aquecimento

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviários

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

Pagamentos
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
Sala de festas/banquetes. Piscina, parque infantil e jardim. O hotel tem canil e internet sem fios disponivel nas áreas
publicas pt-hi-fiRegisto nº: 125
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