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EPIC SANA ALGARVE HOTEL
Hotelaria
Tipo de Alojamento
Cassificação:

*****

Cool &amp; Chic é o conceito que melhor define o EPIC SANA Algarve Hotel, a mais recente unidade 5*, na Praia da
Falésia, em Albufeira. A excelente localização, onde o verde do pinhal se confunde com o azul do Oceano Atlântico,
aliada a um serviço de excelência fazem com que o resort em que se encontra inserido seja um verdadeiro oásis de
tranquilidade. Todas as unidades de alojamento, elegantemente decoradas são complementadas por facilidades
contemporâneas e de tecnologia de última geração.
Ao dispor dos hóspedes existe uma grande diversidade de espaços e serviços como um extenso SPA, 5 piscinas
exteriores (3 para adultos e 2 para crianças), piscina interior, kids club, baby club, campo polidesportivo, três
restaurantes (um sazonal), dois bares, ginásio entre outros. O Centro de Congressos, com mais de 1800m2, é
definitivamente a opção ideal para realizar um evento de sucesso.
No EPIC SANA Algarve Hotel a personalização e a atenção ao detalhe são uma constante para que possa ter uma
estadia ainda mais épica.
Contactos

Telefone:

Pinhal do Concelho - Praia da Falésia
8200-593 Albufeira
+351 289 104 300

Fax:

+351 289 104 301

E-mail:

info.algarve@epic.sanahotels.com

Website:

www.algarve.epic.sanahotels.com

Morada:

Caraterísticas e Serviços
Cambios
Parque de estacionamento
Baby Sitter
Bar
Restaurante
Sala de televisao video
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Sala de jogos
Numero de camas: 374
Numero de quartos: 160
Numero de suites: 2
Acesso a internet
Piscina
Numero de apartamentos: 24
Court de tenis
Sauna
Ginasio
Piscina climatizada
Jacuzzi
Garagem
Baby care
Preco indicativo: $$$$ (>90€)

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

Horários
Horario do pequeno almoco: 07:00 - 10:30
Horario do room service: 24H

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviarios

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalacoes para deficientes

Pagamentos
Aceita cartoes de credito

Outras Informações
Registo nº: 3928
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