Hotel Muchacho
SOBRE

Hotel Muchacho
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Cassificação:

**

O “Hotel Muchacho” reúne condições e versatilidade para uma noite de descanso e para eventos inesquecíveis. Os
nossos pisos estão divididos por temas ligados ao meio agrícola para que possa sentir e conhecer um pouco da
cultura rural caraterística na região de Trás-os-Montes. O nosso estacionamento amplo está disponível de forma
gratuita.
O nosso hotel tem um conjunto de serviços que foram feitos a pensar em si e na sua comodidade. No nosso bar tem
disponível de forma gratuita internet wireless para que possa navegar com conforto e segurança.
Para que possa sempre cumprir com obrigações profissionais enquanto estiver hospedado no nosso hotel, usufrua de
um serviço completo de fax e fotocópia sempre que necessitar. Ao seu dispor temos ainda um serviço despertar
eficiente para que nunca se atrase.
O nosso serviço de lavandaria e engomadoria garante um correto tratamento de toda a sua roupa, desfrute do
tempo livre sem preocupações.
Organizamos para grupos todo o tipo de almoços ou jantares. Junte os colaboradores da sua empresa num jantar
convívio ou então venha conhecer com os seus amigos alguns dos melhores segredos da cozinha de Trás-os-Montes
em provas de degustação criteriosamente preparadas com os melhores produtos e ingredientes da região.
Pela manhã surpreenda-se com um pequeno almoço requintado no quarto com a garantia de comprovar por si
mesmo o que de melhor o nordeste tem para oferecer: hospitalidade e requinte gastronómico. Aproveite as
espaçosas varandas e tome o seu pequeno-almoço ao ar livre enquanto observa a subtileza dos vales da Serra de
Bornes.
Temos excelentes preços para grupos.
Contactos

Telefone:

Rua Pereira Charula, nº29
5340-278 Macedo de Cavaleiros
278421640

Fax:

278422009

E-mail:

geral@hotelmuchacho.com

Website:

http://www.hotelmuchacho.com

Morada:

Caraterísticas e Serviços
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Aquecimento central
Bar
Restaurante
Sala de televisão vídeo
Aceita animais de estimação
Número de camas: 36
Número de quartos: 21
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Ar condicionado central
Área reservada a fumadores

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

Horários
Horário do pequeno almoço: 7 - 10

Acessos
Parque de estacionamento

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

Outras Informações
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