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Foto: Villa C Hotel &amp; SPA
Villa C Hotel &amp; SPA
Hotelaria
Tipo de Alojamento
Cassificação:

****

O Villa C – Hotel &amp; SPA****, situado na margem esquerda do Rio Ave em Azurara, Vila do Conde, surge como
uma das mais recentes apostas hoteleiras no norte do país.Uma unidade de 4 estrelas, com 41 quartos e 2 suites,
todos com varanda e casa de banho completa com secador de cabelo, TV LCD, telefone direto, ar condicionado, mini
bar, mesa de trabalho e internet WI-FI. O Restaurante "Noz-Moscada" e o "Ilustre Bar" são espaços modernos e
acolhedores, com esplanadas e vista sobre a cidade, onde se aposta na gastronomia portuguesa. Para acolher
eventos as salas "Villa I, Villa II e Villa III", são a alternativa ideal. Para o lazer e bem-estar dos seus clientes o Villa C
– Hotel &amp; SPA**** dispõe de Health Club com piscina interior, sauna, jacuzzi, ginásio e o "C le SPA", com uma
atmosfera única e um vasto leque de tratamentos.
Contactos

Telefone:

Av. Mouzinho de Albuquerque, Azurara
4480-151 Vila do Conde
+351 252 242 420

Fax:

+351 252 240 429

E-mail:

geral@villachotel.com

Website:

http://www.villachotel.com

Morada:

Caraterísticas e Serviços
Parque de estacionamento
Bar
Restaurante
Sala de televisão / vídeo
Número de camas: 86
Número de quartos: 41
Número de suites: 2
Acesso à internet
Ar condicionado central
Piscina
Sauna
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Ginásio
Piscina climatizada
Jacuzzi
Garagem
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

Horários
Horário do pequeno-almoço: 07h00 - 10h30
Horário do room-service: 08h00 - 23h00

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

Pagamentos
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
Registo nº:&nbsp;108
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