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B&amp;W Hotel Rural
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Cassificação:

****

B&amp;W Hotel Rural é um Hotel de 4* situado em plena Região Centro de Portugal, na localidade de Pombeiro da
Beira - Arganil, aprox. 50km da cidade universitária de Coimbra. Ideal para quem procura um lugar tranquilo fora da
cidade, único para a realização de eventos empresariais ou particulares. É composto por dez quartos com
mezzanine, totalmente equipados, Restaurante, salão multiusos com capacidade para 250 pessoas, tasquinha para
exposição e venda de produtos regionais, pub e piscina exterior.
A localização privilegiada do Hotel oferece uma vista panorâmica sobre a beleza natural da zona em ambiente de
tranquilidade, proporciona caminhadas relaxantes pelos trilhos da natureza, onde é possível observar diferentes
espécies de aves. A vista panorâmica pode ser apreciada em todo o seu esplendor dos terraços dos quartos,
restaurante e piscina exterior.
No Restaurante do B&amp;W Hotel Rural pode apreciar as iguarias e os sabores característicos da Beira Serra, nos
seus variados pratos regionais, bem como deliciar-se nas diversas especialidades dos sabores do mar, ambos
acompanhados por um bom vinho português. Escolha o serviço à la Carte, aceite as sugestões do chefe ou opte por
um Menu temático, envolvido pela descontracção que a natureza lhe proporciona.
B&amp;W Hotel Rural está preparado para a realização dos mais variados eventos, i. e. reuniões de negócios,
workshops, programas sociais ligados a actividades outdoor e casamentos.
Contactos

Telefone:

Rua Augusto Pires Dias Ferrão - Estrela do Norte
3300-318 Pombeiro da Beira / Arganil
+351 235 200 000

Fax:

+351 235 200 009

E-mail:

geral@bwhotelrural.pt

Website:

http://www.bwhotelrural.pt

Morada:

Caraterísticas e Serviços
Piscina
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Número de camas: 20
Número de quartos: 10
Quartos duplos com casa de banho: 10
Quartos na casa principal: 10
Parque de estacionamento
Sala de televisão / vídeo
Ar condicionado central
Aquecimento central
Número de suites
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Quartos individuais com casa de banho: 10
Restaurante
Bar

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

Horários
Horário do pequeno-almoço: 8:00 - 10:30
Horário do room-service: 8:00 - 00:00

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

Pagamentos
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€)
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
Registo nº: 4269
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