Pousada Cascais - Cidadela Historic Hotel &
Art District
SOBRE

Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Pousadas de Portugal

Eleita pela conceituada Condé Nast Traveller como ‘Hot Property’ e destacada no NY Times e no Wall Street Journal,
a Pousada de Cascais, Cidadela Historic Hotel &amp; Art District é um hotel de luxo inserido na histórica Fortaleza da
Cidadela no centro de Cascais, originalmente construída no século XVI. É um lugar único onde o antigo encontra o
moderno, e alguns dos quartos estão localizados no antigo quartel, o que torna cada espaço uma experiência
diferente, enquanto outros, mais modernos, desfrutam de vistas magníficas para o mar ou sobre os enormes espaços
do pátio interior.
A Pousada de Cascais - Cidadela Historic Hotel &amp; Art District, está integrada num complexo com uma
diversificada oferta de restaurantes, bares, piscina coberta, centro de bem-estar, várias salas de reuniões e eventos
e passou a incluir, desde Março 2014, um Art District, tornando-a no primeiro hotel da Europa com um projecto desta
natureza. Na Pousada todos os quartos têm ar condicionado, Tv LCD, internet Wi-Fi, cofre, roupões de banho e
muitas outras comodidades.
A Pousada de Cascais encontra-se a uma curta distância do centro de Cascais, das praias, parques, museus e centros
comerciais.
Contactos
Cidadela de Cascais, Avenida D. Carlos I 2750-310 Cascais
+351 214814300
Telefone:
+351 214820515
Fax:
E-mail:

guest@pousadas.pt

Website:

http://www.pousadas.pt

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Baby Sitter
Bar
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Restaurante
Sala de televisão vídeo
Número de camas: 252
Número de quartos: 108
Número de suites: 18
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Ar condicionado central
Piscina
Lojas
Sauna
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: 07h - 10h30
Horário do room service: 24h

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviários

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Outras Informações
Free Internet
Nº de registo: 4609
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