Hotel Black Tulip
SOBRE

Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

****

O Hotel Black Tulip, de 4 estrelas, encontra-se em Vila Nova de Gaia, a uma viagem de metro de 10 minutos do
centro do Porto. Este hotel elegante e moderno possui um restaurante e um bar no local.Os quartos do Black Tulip
beneficiam de uma decoração sóbria, uma televisão de ecrã plano por cabo, ar condicionado, uma secretária, uma
casa de banho privativa com uma banheira, produtos de higiene pessoal gratuitos e uma balança.O pequeno-almoço
é servido diariamente e está incluído na tarifa do quarto. Os hóspedes poderão optar por uma variedade de pratos
no restaurante.O hotel também dispõe de uma recepção 24 horas e um balcão de turismo com funcionários
prestáveis que poderão auxiliar com sugestões. Os hóspedes também poderão apanhar a ligação de metro mais
próxima e explorar a cidade do Porto. O Aeroporto Internacional do Porto situa-se a 21 km do Hotel Black Tulip.O
charme e encanto a 10 minutos do centro do Porto...
Contactos
Av. Da Republica Nº 2038 4430-195 Vila Nova de Gaia
+351 223 748 020
Telefone:
+351 223 748 021
Fax:
E-mail:

geral@hotelblacktulip.pt

Website:

http://www.hotelblacktulip.pt

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Baby Sitter
Bar
Restaurante
Sala de televisão vídeo
Número de camas: 184
Número de quartos: 90
Número de suites: 2
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Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Ar condicionado central
Área reservada a fumadores
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€)

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

Horários
Horário do pequeno almoço: Semana - 06:30 - 10:30horas Fim de Semana - 07:00 - 11:00horas
Horário do room service: 07:00 - 01:00horas

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Terminais ferroviários
Garagem
Metro

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Outras Informações
Nº de Registo: 578
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