Vicentina Hotel
Avenida General Humberto Delgado s/n; 8670-001 Aljezur;
Portugal
T: (+351) 282990030 ; F: (+351) 282990039
geral@vicentinahotel.com
www.vicentinahotel.com
Atividade: Hotelaria e Restauração
Volume de negócios: 250.000€
Volume de negócios internacional: 150.000€
O Vicentina Hotel tem ao seu dispor 26 alojamentos, que estão subdivididos em apartamentos, estúdios, quartos twin e quartos
duplos, bem equipados para o seu merecido descanso. Aliado à qualidade e a hospitalidade, apostamos em fazer da sua estadia
uma experiência memorável. Dedicamo-nos a satisfazer todas as suas necessidades num ambiente acolhedor, relaxante e familiar,
com uma simpatia contagiante e ainda uma multiplicidade de experiências que vão encantá-lo durante todo o ano.





Quartos Twin – Quartos espaçosos, bem equipados para proporcionar uma estadia confortável. Estes dispõem de casa
de banho privativa, televisão, ar condicionado e ainda de uma varanda com vista castelo ou piscina.
Quartos duplos – Bem equipados com cama de casal, ar condicionado e casa de banho privativa. Com todas as
comodidades para a sua estadia.
Estúdios – Bem equipados, com kitchenet, varanda, casa de banho privativa, cama casal e ar condicionado.
Apartamento T1 - Com capacidades entre 4 a 6 pessoas, com muita luz natural e bem equipados. Os apartamento do
Vicentina Hotel dispõem de um quarto de cama casal, sala, casa de banho, kitchenet e varanda com vista para o
castelo ou vista para a piscina

No Restaurante do Vicentina Hotel, poderá encontrar um ambiente agradável e acolhedor onde poderá deliciar-se com os nossos
menus à la Carte, com pratos regionais. Todos os dias temos pratos diferentes com a maior frescura e qualidade, onde os
ingredientes são rigorosamente selecionados pela nossa Chef.
Estamos localizados bem no centro da Vila de Aljezur, as portas da Rota Vicentina e da Via Algarviana, em pleno Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Venha conhecer-nos!

Pessoa de Contacto

Nome Margarida Novais
Função Gestora
Telefone +351 282990030
Email geral@vicentinahotel.com

