Jupiter Marina Hotel
SOBRE

Foto: Jupiter Marina Hotel
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

****

O desafio? Transformar a antiga Fábrica de Conservas Facho num Novo Hotel 4 Estrelas, símbolo do renascimento
turístico de Portimão e motivo de orgulho das suas gentes; assim nasceu o Jupiter Marina Hotel - Couples &amp; SPA.

Localizado na zona mais pitoresca da cidade e com vista privilegiada sob o Rio Arade, fomos beber inteiramente à
inspiração do lifestyle Boho-Chic e ao conceito R.U.A., materializados na combinação perfeita dos tons pastel com os
padrões de Monchique, o azul do rio Arade e o dourado do areal Algarvio, todos eles articulados e pensados de forma
harmoniosa ao mais pequeno detalhe.
Rio Arade, Urbano, Arte &amp; Romance - são estes os três pilares que serviram de base ao nosso projeto e que
estão por trás de todos os produtos e serviços que foram criados a pensar exclusivamente em si.
Porquê? Porque queremos que a experiência seja verdadeiramente imersiva, sempre num ambiente de pura
descontração e enamoramento, ou não fosse o Jupiter Marina Hotel - Couples &amp; SPA um espaço onde se vive e
respira romance e experiências a dois a tempo inteiro.
Contactos
Estrada da Rocha, nº 2 8500-804 Portimão
+351 282 002 200
Telefone:
+351 282 002 209
Fax:
E-mail:

info.marina@jupiterhotelgroup.com

Website:

http://www.jupitermarinahotel.com/

Redes Sociais:

https://www.facebook.com/jupitermarinahotel/
https://www.instagram.com/jupiterhotelgroup/
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Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Bar
Restaurante
Número de camas: 300
Número de quartos: 144
Número de suites: 6
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Ar condicionado central
Piscina
Sauna
Ginásio
Piscina climatizada
Jacuzzi
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)
Gay Friendly
Serviço de lavandaria
SPA
Jardim

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

Horários
Horário do pequeno almoço: 7h00 - 10h00
Horário do room service: 24h

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

Pagamentos
Aceita cartões de credito
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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
Quartos
Restaurante
Bar
Esplanada
Ginásio
Spa
Competências de atendimento
Incapacidade visual
Incapacidade auditiva
Incapacidade motora
Incapacidade intelectual

Outras Informações
Nº de Registo: 7446
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