Palacete da Real Companhia do Cacau
SOBRE

Tipo de Alojamento

Turismo de Habitação

O Palacete da Real Companhia do Cacau é único no Mundo, permitindo-lhe gozar as delícias de ficar alojado numa
propriedade palaciana com uma fábrica de chocolate. Disponibiliza massagens de chocoterapia e bambuterapia ou
pedras quentes, mediante um custo adicional.
Construído no final do século XIX no centro histórico de Montemor-o-Novo, sobranceiro ao Castelo, tem amplos
jardins e uma excelente piscina, num ambiente muito tranquilo.
Todas as suites neste hotel têm ar condicionado e estão equipadas com uma televisão de ecrã plano com canais por
cabo. O acesso Wi-Fi é gratuito. Algumas suites incluem uma área de estar onde os hóspedes podem relaxar. As
suites oferecem vistas para a piscina, para o jardim ou para a cidade e estão equipadas com casa de banho privativa
com banheira ou chuveiro, bem como roupões de banho, chinelos e amenities da Hèrmes.
Ideal para visitar Montemor-o-Novo, Évora, Arraiolos e outros locais de interesse nos seus arredores, é também uma
excelente escolha se pretende visitar Lisboa e dormir serenamente nas magníficas suites do Palacete.
O Palacete da Real Companhia do Cacau está a 27 km de Évora e o aeroporto mais próximo é o Aeroporto da Portela
(Lisboa), a 80 km.
Contactos
Largo Alexandre Herculano, 1 7050-110 Montemor-o-Novo
+351 961 797 829
Telefone:
info@palace.com.pt
E-mail:
Website:

www.palace.com.pt

Caraterísticas e Serviços
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Bar
Restaurante
Sala de televisão vídeo
Sala de jogos
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Número de camas: 17
Número de suites: 8
Quartos duplos com casa de banho: 8
Quartos na casa principal: 2
Piscina
Quartos em anexo: 5
Área reservada a fumadores
Quartos para fumadores
Ar condicionado central
Ginásio
Jardim

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

Horários
Horário do pequeno almoço: 8:30 a.m. - 11:00 a.m.

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Serviço de Transfer

Pagamentos
Aceita cartões de crédito
Preço indicativo: $$$$ (>90€)

Outras Informações
Banho turco e massagens
Registo nº: 4982
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