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Cooking and Nature Emotional Hotel
Turismo no Espaço Rural
Tipo de Alojamento
Estamos na aldeia de Alvados, no centro do triângulo que incluí 3 patrimónios mundiais (Tomar, Batalha e Alcobaça),
isto para além de estarmos a 20 minutos de Fátima, 25 minutos da Nazaré e 10 minutos de uma das maravilhas
naturais de Portugal, as Grutas de Mira d'Aire. Acresce que estamos a 1 hora e 10 minutos de Lisboa.
Cooking and Nature Emotional Hotel é um pequeno hotel de Charme 4 estrelas, com 12 inesquecíveis quartos
duplos, 4 deles com possibilidade de 2 camas extra. Cada um dos quartos foi inspirado numa emoção trazida por um
clássico do cinema, transportando deste modo o hospede para estados de alma diferentes.
Acesso aos Banhos d' Aire entre Outubro e Maio (piscinas interiores a diferentes temperaturas, uma sala de
relaxamento e uma sala de massagens) incluído no alojamento.
Oferecemos um serviço permanente de jantar em modo Cooking Lesson, num ambiente muito especial e divertido.
Além disso, temos disponível um bar que funciona em modo “honesty bar”, onde os nossos hóspedes têm a
liberdade para se servirem como se estivessem em sua casa.
O hotel possui ainda duas piscinas exteriores, diversas salas de estar e de reunião com luz natural e em íntima
relação com a natureza envolvente.
Localmente convidamos os nossos hóspedes ao contacto com a natureza, pelo que organizamos caminhadas pelo
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. A envolvente é fantástica para caminhadas, passeios de bicicleta,
passeios de burro e passeios a cavalo, temos mesmo uma rede de percursos pedestres, equestres e de BTT a partir
do hotel.
Contactos

Telefone:

Rua Asseguia das Lages, nº 181
2480-032 Alvados
+351 244 447 000

Fax:

+351 244 447 001

E-mail:

info@cookinghotel.com

Website:

http://www.cookinghotel.com http://www.facebook.com/cookinghotel
https://vimeo.com/83444056

Morada:
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Caraterísticas e Serviços
Sala de jogos
Piscina
Número de camas: 24
Número de quartos: 12
Sala de televisão vídeo
Ar condicionado central
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Restaurante
Piscina climatizada
Número de apartamentos: 09:00 - 11:00
Bar

Serviços e equipamentos no quarto
Televisão
Secador de cabelo
Acesso Internet
Ar condicionado no quarto
Telefone
Mini bar

Horários
Horário do room service: 09:00 - 11:00

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Terminais ferroviários

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalacoes para deficientes

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
Preço indicativo: $$$$ (>90€)

Outras Informações
Registo nº&nbsp;4334
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