Vale d'Azenha Hotel Rural & Residences
SOBRE

Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Hotel Rural

A uma hora de Lisboa, ergue-se o Vale d’Azenha Hotel &amp; Residences, local singular quase idiossincrático, no
qual o espaço, o ambiente e a localização permitiram criar um conceito que foi beber a várias fontes resultando
numa experiência única. Assumindo-se como o ponto de partida para a descoberta de toda uma região e cultura rica,
no Vale d’Azenha encontrará um refúgio de tranquilidade, com uma ruralidade confortável, numa simbiose perfeita
entre o tradicional e o contemporâneo. O Vale d’Azenha Hotel &amp; Residences dispõe de 17 quartos, 2 Suites, e 6
residências temáticas “pet friendly” que, inspiradas pelas espécies autóctones circundantes confere-lhes um
ambiente único. No restaurante “Golden”, deixe-se apaixonar pela gastronomia regional, na companhia de um vale
que se estende até ao mar, em estreita comunhão com um serviço de excelência. Encontre no Vale d’Azenha Hotel
&amp; Residences um atendimento atencioso e próximo de si, para que se sinta em casa e se envolva de uma forma
natural, quase orgânica, num espaço que apetece passar, ficar e voltar.
Contactos
Rua da Barrada, 39, Cela Nova 2460-342 Alcobaça
+351 262 001 340
Telefone:
+351 262 001 349
Fax:
E-mail:

reservations@hotelvaledazenha.com

Website:

http://www.hotelvaledazenha.com

Redes Sociais:

http://www.facebook.com/hotelvaledazenha

Caraterísticas e Serviços
Piscina
Número de camas: 50
Número de quartos: 17
Quartos duplos com casa de banho: 10
Quartos na casa principal: 17
Quartos em anexo: 6
Sala de televisão vídeo
Número de vivendas: 6
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Ar condicionado central
Número de suites: 2
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Restaurante
Aceita animais de estimação
Ginásio
Câmbios
Baby Sitter
Bar
Sauna
Jacuzzi
Smokefree
Serviço de lavandaria
Parque infantil
Jardim

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

Horários
Receção das 07h30 às 00h00; Hotel aberto 24h
Horário do pequeno almoço: 08h00 - 10h30
Horário do room service: 08h00 às 00h00 (com restrições)

Acessos
Parque de estacionamento
Garagem
Terminais ferroviários
Serviço de Transfer
Bike Friendly

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Instalações para deficientes
Lugares de estacionamento reservados
Percurso acessível até à entrada
Total
Entrada acessível
Total
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Acessibilidade a áreas/serviços
Quartos
Salas de reunião
Restaurante
Bar
Esplanada
Piscina
Ginásio
Competências de atendimento
Incapacidade visual
Incapacidade motora
Pagamentos
Aceita cartoes de credito
Preço indicativo: $$$$ (>90€)

Outras Informações
Nº de Registo: 6138
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