SUGESTÕES DE ALOJAMENTO

FEIRA HOSTEL & SUITES
Feira Hostel & Suites é um projeto que assenta na filosofia do turismo sustentável,
disponibilizando ao turista, em trabalho ou lazer, o local ideal para a sua estada a um
preço justo.
Podem ainda desfrutar de um terraço com vista única e deslumbrante sobre a cidade,
jardim e lounge.
Possui também um excelente Restaurante, Os Vinte, onde poderá apreciar deliciosas
refeições ou simplesmente petiscar.

Tarifas:
Single: 45,00 €/ Noite
Duplo: 55,00€ / Noite
Triplo: 60,00 €/ Noite
O preço inclui: Pequeno-almoço buffet, Internet wireless em todo o edifício, utilização
da cozinha do Hostel e zona social
Contacto para reservas:

Tel.: +351 256 318 004
E-mail: info@feirahostel.pt

NC HOTEL – NOVA CRUZ HOTEL****
O NC Hotel - Nova Cruz Hotel situa-se em Santa Maria da Feira, encontrando-se numa
localização privilegiada, na confluência de um relevante conjunto de eixos rodoviários
que asseguram a proximidade a reconhecidos centros de negócios, grandes centros
urbanos, Aeroporto Francisco Sá Carneiro, belas praias da Costa Verde e majestosos
espaços naturais. Disponibiliza 64 quartos, dos quais 4 são suítes, equipados com
varanda privativa, casa de banho com banheira, acesso à internet Wi-Fi gratuito, ar
condicionado, TV LCD, TV Cabo, telefone com ligação à rede exterior, cofre, minibar,
espelho de aumento, serviço de café/chá, roupão e secador de cabelo. Uma área
envolvente ampla com jardins e estacionamento, SPA, sala de conferências e eventos,
salas de estar, sala de jogos e televisão, bar, sala de refeições, business centre e ginásio.

Tarifas:
Quarto individual: € 45,00 / por quarto / por noite
Quarto duplo: € 60,00 / por quarto / por noite
O preço inclui: Pequeno-almoço buffet, estacionamento e Internet wireless
Contacto para reservas:
Tel.: +351 256 371 400
E-mail: reservas@novacruzhotel.com

HOTEL DOS LÓIOS**
O Hotel dos Loios está situado em Sta. Mª da Feira, no centro histórico da cidade, a 650
metros do Museu Convento dos Loios.
Dispõe de 32 quartos e 4 suites, distribuídos por quatro pisos, todos equipados com casa
de banho completa, ar condicionado, TV por cabo, LCD, minibar, wi-fi, telefone e
varanda.
Dispõe de um piso completo para fumadores, sala para pequenos-almoços e garagem.
Disponibiliza os serviços de pequeno-almoço (em sala e no quarto), lavandaria e roomservice.

Tarifas:
Quarto Single 40,00 €
Quarto Duplo 50,00 €
Quarto Triplo 60,00 €
Suite 70,00 €
O preço inclui: Pequeno-almoço buffet, Internet wireless e garagem (mediante
disponibilidade).
Contacto para reservas:
Tel.: +351256379570 / +351962042398 / +351915283824
E-mail: geral@hoteldosloios.com

HOTEL PEDRA BELA****
O Hotel Feira Pedra Bela encontra-se a 4 km do centro da cidade de Santa Maria da Feira
e do Centro de Congressos “Europarque”.
Caracteriza-se por ter um design moderno e está perfeitamente adaptado para grandes
grupos.
O “SPA” é de acesso grátis aos nossos hóspedes onde se encontrará um ambiente
dedicado ao desporto, ao repouso e à tranquilidade. Possui Sala de Reuniões, Court de
Ténis, e Bar

Tarifas:
Quarto Single - € 40.00
Quarto Duplo - € 47.00
O preço inclui: Pequeno-almoço buffet, Internet wireless
Contacto para reservas:
E-mail: reserva@hotelpedrabela.com
Tel.: +351 256 910 350

