AP Maria Nova Lounge
SOBRE

Foto: Hotel Porta Nova
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

****

Totalmente renovado em 2017, o Maria Nova Lounge Hotel abre as suas portas em Fevereiro e pretende ser uma
referência na histórica cidade de Tavira. É um hotel moderno, contemporâneo e acolhedor, localizado no ponto mais
alto de Tavira, envolto pela riqueza histórica e pelo ambiente cultural da cidade, perfeito para momentos de prazer,
cultura e natureza. Totalmente renovado em 2017, o Maria Nova Lounge Hotel abre as suas portas em Fevereiro e
pretende ser uma referência na histórica cidade de Tavira. É um hotel moderno, contemporâneo e acolhedor,
localizado no ponto mais alto de Tavira, envolto pela riqueza histórica e pelo ambiente cultural da cidade, perfeito
para momentos de prazer, cultura e natureza.
O Hotel encontra-se localizado a uma curta caminhada do centro histórico e da atmosfera de lazer e comércio que
Tavira oferece. Desfrute do roof terrace bar, o mais alto de Tavira com deslumbrantes vistas sobre a cidade, do novo
Spa ou dos sabores locais oferecidos no restaurante Balsa. Deixe-se seduzir pela invulgar magia de Tavira e
experimente uma nova forma de estar! Hotel com conceito de apenas adultos, idade mínima de acesso 18 anos.
Tenha umas férias relaxantes!
Contactos
Rua António Pinheiro, N.º 17 8800-323 Tavira
+351 281 001 200
Telefone:
+351 281 001 210
Fax:
E-mail:

rec.marianova@ap-hotelsresorts.com

Website:

http://www.ap-hotelsresorts.com

Redes Sociais:

https://www.facebook.com/marianova.ap
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Caraterísticas e Serviços
Câmbios
Bar
Restaurante
Número de camas: 274
Número de quartos: 134
Número de suites: 3
Acesso à internet
Piscina
Lojas
Sauna
Ginásio
Piscina climatizada
Jacuzzi
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)
Gay Friendly
Serviço de lavandaria
SPA
Solário
Jardim

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 - 10h30
Horário do room service: 7h00 - 23h00

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Terminais ferroviários
Garagem
Serviço de Transfer

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
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Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Lugares de estacionamento reservados
Percurso acessível até à entrada
Total
Entrada acessível
Total
Área de receção adaptada a pessoas com necessidades especiais
Circulação acessível no espaço interior
Total
Acessibilidade a áreas/serviços
Quartos
Salas de reunião
Restaurante
Bar
Esplanada
Piscina
Ginásio
Spa
Competências de atendimento
Incapacidade visual
Incapacidade auditiva
Incapacidade motora
Produtos /serviços de apoio disponíveis
Incapacidade visual
Incapacidade auditiva
Incapacidade motora
Incapacidade intelectual

Outras Informações
Nº de Registo: 863
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