Hotel Meira
SOBRE

Hotel Meira
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Cassificação:

****

Situado no Centro da Vila a 2 minutos da praia em pleno coração do maravilhoso jardim que é o Alto Minho, numa
simbiose perfeita entre o mar, o campo, o rio e a montanha, aliando a simplicidade e fidalguia do seu povo, a “Praia
das crianças” é um dos últimos e acolhedores recantos para repouso do corpo e do espírito.
A praia é verdadeiramente aprazível e recomendável, pelas virtudes tonificantes da sua atmosfera fortemente
iodada, bem abrigada de declive brando, e pela segurança do seu extenso areal de mais de 2 Km e que convida a
relaxantes passeios à beira mar.
Hotel Tradicional completamente remodelado proporciona-lhe uma estada única em ambiente familiar e
personalizado.
Possui 54 Quartos Standard, num Total de 88 camas, totalmente Insonorizados, com Ar Condicionado, Telefone,
Cofre Individual, Televisão satélite, mini-bar, bandeja de cortesia e acesso internet LAN.
Dispõe de Restaurante com um ambiente moderno e intimista.
Salão próprio para conferências ou banquetes.
Bar, piscina exterior, terraços panorâmicos, garagem e parque privativo.

Contactos
Morada:

Rua 5 de Outubro, 56 4910 - 386 Vila Praia de Âncora

Telefone:

+351 258 911 111

Fax:

+351 258 911 489

E-mail:

reservas@hotelmeira.com

Website:

http://www.hotelmeira.com

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Baby Sitter
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Bar
Restaurante
Sala de televisão vídeo
Sala de jogos
Aceita animais de estimação
Número de camas: 88
Número de quartos: 52
Número de suites: 2
Acesso à internet
Piscina
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€)

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

Horários
Horário do pequeno almoço: 07h30 - 11h00
Horário do room service: 24 h

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Terminais ferroviários
Garagem

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

Outras Informações
Terraços panorâmicos.Registo nº: 405
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