Alentejo Marmòris Hotel & Spa
SOBRE

Foto: Alentejo Marmòris Hotel &amp; Spa
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

*****

A 180 km Este de Lisboa, no coração do Alentejo e inserido na histórica vila “Vila Viçosa”, o Marmòris Hotel &amp;
Spa apresenta-se como dos mais luxuosos nos novos hotéis de Portugal. Exclusivo e distinto.
Hotel único no Mundo, um verdadeiro museu dedicado ao mármore, sendo propriedade de uma família que há várias
gerações trabalha nesse negócio. Localizado em Vila Viçosa, uma histórica vila alentejana que é um dos centros
mundiais do mármore, o hotel ocupa um antigo lagar.
Projectado pelo arquitecto João Paulo e decorado pelo arquitecto Miguel Câncio Martins (Buddha Bar, Pacha
Marrakech entre outros), o hotel oferece um ambiente de enorme conforto e tranquilidade, uma hospitalidade
genuína e um conjunto de serviços concebidos para oferecer experiências memoráveis.
É o local ideal para uns dias em família ou para ser a sua “casa” durante uma visita a esta maravilhosa região de
Portugal.
Contactos
Largo Gago Coutinho, 11. 7160-214 Vila Viçosa
+351 268 887 010
Telefone:
+351 268 980 125
Fax:
E-mail:

reservas@alentejomarmoris.com info@alentejomarmoris.com

Website:

http://www.alentejomarmoris.com

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Bar

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

1/2

Restaurante
Sala de televisão vídeo
Número de camas: 90
Número de quartos: 45
Número de suites: 3
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Ar condicionado central
Piscina
Ginásio
Piscina climatizada
Jacuzzi
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)
SPA

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

Horários
Horário do pequeno almoço: 07:30 ás 10:30
Horário do room service: 24 horas

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Garagem

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Outras Informações
Registo nº: 4163
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