Choupana Hills Resort &amp; Spa
SOBRE

Choupana Hills Resort &amp; Spa
Hotelaria
Tipo de Alojamento
Cassificação:

*****

O Choupana Hills está localizado a 10 minutos da cidade do Funchal, no topo de uma montanha com vista
privilegiada sobre o Oceano Atlântico, a cidade e a baía do Funchal . O complexo é constituído por 34 bungalows, os
quais englobam um total de 60 quartos Deluxe e 4 suites, todos eles com W.C. e casa-de-banho separadas, mini-bar,
cofre pessoal, televisão e acesso à Internet. As suites distinguem-se pelo espaço acrescido, varanda com jacuzzi
exterior, DVD e Hi-Fi. O hotel estende ainda o seu exotismo ao restaurante, bar, pool bar, sala de conferências e à
biblioteca. O Spa sobressai pela atmosfera relaxante e pela variedade de tratamentos disponíveis, enquanto que o
ginásio e as duas piscinas, uma exterior e outra interior, complementam a oferta desta surpreendente unidade.
Contactos
Morada:

Travessa do Largo da Choupana 9060-348 Funchal

Telefone:

+351 291 206 020

Fax:

+351 291 206 021

E-mail:

info@choupanahills.com

Website:

http://www.choupanahills.com

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Parque de estacionamento
Baby Sitter
Bar
Restaurante
Número de camas: 124
Número de quartos: 58
Número de suites: 4
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Ar condicionado central
Piscina
Lojas
Quartos para fumadores
Sauna
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Ginásio
Piscina climatizada
Área reservada a fumadores
Número de vivendas: 31 bungalows
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)

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

Horários
Horário do pequeno-almoço: 07h30-10h30
Horário do room-service: 24 h

Acessos
Autocarro

Pagamentos
Aceita cartões de crédito
Aceita Travellers Cheques
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