Vitória Hotel
SOBRE
Vitória Hotel
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Cassificação:

***

O objetivo da Albergaria é proporcionar aos seus clientes uma agradável estadia na cidade de Évora, cidade museu
de Portugal e Património Mundial.
Dispõe de 45 quartos duplos, três quartos tipo suite e 1 quarto para deficientes, todos equipados com fechaduras
eletrónicas,banho completo, varanda, telefone direto e despertar automático, 3 canais de música, ar condicionado e
TV por satélite e frigobar (suite). Dispõe de uma sala de TV e quatro salas de reuniões com capacidade para 10 a 45
pessoas em plateia; bar esplanada com vista panorâmica, apoio do restaurante Lis no próprio edifício e
estacionamento. O Restaurante Lis é recomendado pelas suas iguarias regionais.
A Albergaria Vitória situa-se na Rua Diana de Lis, a 300 metros da muralha Romano-Gótica do século XIV, a cinco
minutos do centro da cidade e dos principais monumentos (Templo de Diana, Capela dos Ossos, Igreja da Sé, etc.)
Contactos
Morada:

Rua Diana de Liz, 5 7005-413 Évora

Telefone:

+351 266 707 174

Fax:

+351 266 700 974

E-mail:

albergaria.vitoria@ip.pt maria.brito@albergariavitoria.com

Website:

http://www.albergariavitoria.com

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Parque de estacionamento
Bar
Restaurante
Sala de televisão / vídeo
Número de camas: 96
Número de quartos: 45
Número de suites: 3
Acesso à internet
Ar condicionado central
Quartos para fumadores
Garagem

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

Horários
Horário do pequeno-almoço: 07h30 - 10h00
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Horário do room-service: 08h00 - 00h00

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviários

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

Pagamentos
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
4 Salas de Reuniões com capacidade para 10-45 pessoas
Registo nº: 3179
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