Ana´s Apartments
SOBRE

Foto: Ana s Apartments
Tipo de Alojamento

Alojamento Local

Ana´s Apartments situa-se num ambiente único e surpreendente entre o Oceano Atlântico, o Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Num magnífico enquadramento natural é o lugar perfeito para aproveitar
umas férias em família ou desfrutar de momentos românticos com a sua cara-metade.
Apartamentos de diferentes tipologias, com uma localização privilegiada e junto à praia, são a opção perfeita para
quem pretende descobrir a zona histórica, com bares, lojas e restaurantes num ambiente tranquilo.
Aproveite ainda toda a envolvência com a natureza e pratique inúmeras atividades ao ar livre. Faça passeios de
barco, a pé, de bicicleta ou a cavalo. Visite a ilha do pessegueiro, a residência onde nasceu Vasco da Gama ou
experimente a selva em pleno Alentejo no Badoca Park.
Sines é o lugar perfeito para usufruir do mar e para os amantes de surf, windsurf, bodyboard e pesca.
Aprenda vela, caiaque, mergulhe e observe a biodiversidade marinha ou disfrute do pôr-do-sol numa praia deserta.
Durante o processo de reserva estamos disponíveis para esclarecer as suas questões e providenciar-lhe toda a
informação adicional que necessite.
http://anas-apartments-pt.book.direct/
Contactos
Rua Serpa Pinto, 38 7520-241 Sines
+351 918 200 746
Telefone:
anasapartments@outlook.com
E-mail:
Redes Sociais:

https://www.facebook.com/anasapartments/

Caraterísticas e Serviços
Número de camas: 3
Número de quartos: 3
Acesso à internet
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Ar condicionado central
Gay Friendly
Serviço de lavandaria
Número de quartos com casa de banho privativa: 3
Cozinha
Terraço
Quartos múltiplos: 2

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

Horários
Segunda a Sábado: 09:00 ás 19:00H

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro

Acessibilidade
Percurso acessível até à entrada
Parcial
Entrada Acessível
Parcial
Pagamentos
Preço indicativo: $$$$ (>90€)

Outras Informações
Nº de Registo: 51816/AL - 51828/AL
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