Imperhotel
SOBRE

Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

***

O Imperhotel situa-se a breves minutos a pé do Recinto do Santuário de Fátima, nas traseiras da Basílica de Nossa
Senhora do Rosário. Totalmente remodelado em Abril de 2018, o hotel aposta na luminosidade como elemento
comum a todo o edifício e no conforto dos seus hóspedes, mantendo a boa relação qualidade/preço. Logo à chegada,
o acolhimento é profissional e hospitaleiro. Junto da receção, encontra-se a moderna zona de café-bar e um lounge
com televisão, com algumas peças de design exclusivo.Com 36 quartos e um dos quais preparado para pessoas com
mobilidade condicionada, todos eles com chão antialérgico, possuem casa de banho privativa com banheira ou
duche, secador de cabelo, controlo de temperatura, televisão de ecrã plano, cama extra e berço a pedido, acesso wifi gratuito e telefone com linha direta para conveniência dos hóspedes. A sala de refeições é ampla e privilegia um
ambiente calmo. Como mais-valia é de salientar a proximidade do Santuário, estando situado numa zona calma, de
fácil acessibilidade e estacionamento mesmo nos dias de grande movimentação na cidade. O Hotel destaca-se
também pela preocupação de bem servir.
Contactos
Rua de São João de Deus, 9 2495-401 Fátima
+351 249 539 720
Telefone:
+351 249 539 729
Fax:
E-mail:

imperhotel@fatima-hotels.com

Website:

https://imperhotel.fatima-hotels.com/pt/

Redes Sociais:

https://www.facebook.com/imperhotelfatima

Caraterísticas e Serviços
Bar
Sala de televisão vídeo
Número de camas: 72
Número de quartos: 36
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Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Ar condicionado central
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€)
Gay Friendly
Smokefree
Serviço de lavandaria
Jardim

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

Horários
24h
Horário do pequeno almoço: 07:30 - 10:00
Horário do room service: 07:30 - 10:00

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Serviço de Transfer
Bike Friendly

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Lugares de estacionamento reservados
Percurso acessível até à entrada
Total
Entrada acessível
Total
Área de receção adaptada a pessoas com necessidades especiais
Circulação acessível no espaço interior
Total
Acessibilidade a áreas/serviços
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Quartos
Restaurante
Bar
Competências de atendimento
Incapacidade visual
Incapacidade motora
Incapacidade intelectual
Produtos /serviços de apoio disponíveis
Incapacidade auditiva
Incapacidade motora
Incapacidade intelectual

Outras Informações
Nº de Registo: 58
Hotel totalmente remodelado em Abril de 2018
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