Hotel Faro
SOBRE

Foto: Hotel Faro
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

****

Localizado no centro de Faro apenas a 7 km do Aeroporto Internacional de Faro, este moderno hotel possui vistas
para a cidade velha, para a marina e para o Parque Natural da Ria Formosa . O acesso Wi-Fi está disponível
gratuitamente no átrio do hotel.O Hotel Faro possui espaçosos quartos com bastante luz natural, alguns dos quais
com ligação a uma varanda. Todos os quartos estão equipados com televisão com canais por cabo e um mini-bar. As
casas de banho privadas incluem produtos de higiene pessoal gratuitos.Um buffet de pequeno-almoço fresco é
servido diariamente e para outras refeições os hóspedes podem apreciar a vista do terraço no restaurante no último
piso, o Ria Formosa, que proporciona especialidades portuguesas.A Estação Ferroviária e Rodoviária de Faro estão a
uma caminhada de 5 minutos e as praias arenosas da Deserta, Farol e Culatra estão a uma viagem de ferry de 25
minutos, a partir do cais de ferries situado nas proximidades.
Contactos
Praça D. Francisco Gomes, 2 8000-168 Faro
+351 289 830 830
Telefone:
+351 289 830 829
Fax:
E-mail:

reservas@hotelfaro.pt

Website:

http://www.hotelfaro.pt

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Câmbios
Baby Sitter
Bar
Restaurante
Número de camas: 180
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Número de quartos: 86
Número de suites: 4
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Ar condicionado central
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado
Telefone
Cofre
Televisão
Acesso Internet
Minibar
Quartos para fumadores

Horários
Horário do pequeno almoço: 07h30 - 10h30
Horário do room service: 08h00 - 22h00

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Terminais ferroviários
Garagem

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Outras Informações
A Ilha Deserta (Barreta) é o ponto mais a sul de Portugal Continental que poucos conhecem.- um extenso areal a
perder-se no horizonte do ondulado das dunas - nem casas, nem carros, apenas o silêncio interrrompido pelo cantar
das aves. O Hotel Faro oferece um serviço de transporte gratuito regular para a Ilha deserta, todos os dias entre
junho e setembro com partidas de Faro às 10:00 / 11:30 / 13:00 / 16:15
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