Hotel Wellington
SOBRE
Hotel Wellington
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Cassificação:

***

Situado no centro da cidade da Figueira da Foz,com uma localização priviligiada apenas a 100 m da praia, rodeado
pelos melhores espaços de lazer e situado ao lado do casino da Figueira da Foz, o Hotel Wellington apresenta uma
decoração e ambiente discreto e sofisticado. Dispõe de 32 quartos e 2 suites confortavelmente decoradas. Todos os
quartos estão equipados com ar condicionado, secador de cabelo, telefone, tv-cabo, cofre, frigo-bar e chá nos
quartos. O Hotel coloca ao dispor dos seus clientes um posto de internet, wireless Access Point, bar e um restaurante
especializado na gastronomia Italiana.
Contactos

Telefone:

Rua Dr. Calado, 25
3080 - 153 Figueira da Foz
+351 233 426 767

Fax:

+351 233 427 593

E-mail:

reservas@lupahoteis.com

Website:

http://www.lupahoteis.com http://www.facebook.com/#!/pages/Hotel-Wellington-LupaHoteis-Lda/211280235582079

Morada:

Caraterísticas e Serviços
Bar
Restaurante
Sala de televisão / vídeo
Número de camas: 61
Número de quartos: 32
Número de suites: 2
Acesso à internet
Ar condicionado central

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 - 10h00
Horário do room-service: 07h30 - 11h00
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Acessos
Autocarro
Terminais ferroviários

Pagamentos
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
De 50-85 €: época baixa; quartos duplos: 49-55 €; época média quarto duplo: 65 €; época alta quarto duplo: 85 €.
Serviços complementares: Acesso ao health Club, localizado ao lado ao hotel por um custo extra de 6€ por
dia/pessoa. O Hotel coloca ao dispor dos seus clientes um parque de estacionamento coberto, nas proximidades do
hotel, pelo preço extra de 5€ diários . Registo nº: 645
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