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Fundado na década de 50 às portas do Santuário de Fátima, o Hotel Estrela de Fátima reabre 
em 2019 totalmente remodelado. É provavelmente o Hotel com melhor localização em 
Fátima, bastando atravessar a rua para aceder ao recinto do Santuário. 
O seu design de interiores foi inspirado na região e transporta o visitante para uma tranquilidade 
singular. Para os quartos foram escolhidas três decorações: uma de cores quentes e com 
motivos florais (o quarto das papoilas), outra com cores tranquilas e motivos arbóreos (quarto 
das árvores), e outra inspirada na luz (quartos da luz).
O Hotel oferece uma lindíssima esplanada onde os hóspedes descansam nos dias de calor. 
Junto da mesma encontra-se um pequeno parque infantil.
Além da esplanada, o Hotel disponibiliza um bar e um restaurante. Todas as refeições são 
servidas em regime de buffet, com apontamentos de culinária portuguesa.
O acesso à internet (grátis) faz-se através de wi-fi ou no Business Corner. Perto do mesmo os 
hóspedes encontrarão uma pequena biblioteca apetrechada com uma coleção eclética, em 
que sobressaem os livros sobre os acontecimentos de Fátima. Uma vez que o Hotel é perto do 
Santuário, sugerimos aos hóspedes que estacionem o automóvel na garagem ou no parque.

Founded in the 50’s just outside the Sanctuary, Hotel Estrela de Fátima will reopen in 2019 totally 
renovated. It has, quite possibly, the best location in Fatima - The guests only need to cross the 
street to have access to the Sanctuary grounds.
The interior design was inspired in the region and takes the guests into a singular tranquility state. 
The rooms have been designed and decorated in tree tones: one warm and flowery (the poppy 
room), other in soft and tranquil colours with arboreal designs (the tree room), and another inspired 
by light (the light rooms). The hotel offers a beautiful patio for guests to rest during the warmer 
seasons. Next to it, there is, also, a small playground for the younger guests.
Besides the patio there is a restaurant and a bar. The restaurant operates with buffet meals serving 
international cuisine with notes of Portuguese culinary.
The hotel has free wi-fi access, a business corner and a small, eclectic library where a collection of 
books related to the events that have taken place in Fatima stand out.
Since the hotel is right next to the Sanctuary we suggest that our guests should use our garage or 
public parking.

Hotel Estrela de Fátima
“A suavidade do design local” / “The softness of local design”

Localização / Location 
(N39o37’45.1” W8o40’24.7”) 
Uma localização privilegiada para quem quer estar 
junto ao local sagrado. / A privileged location for 
those who desire to be close to the holy grounds.

Para mais informação consulte o nosso website em www.fatima-hotels.com ou contacte-nos através do +351 249 531 101 ou booking@fatima-hotels.com
For more information check our website www.fatima-hotels.com or contact us by telephone +351 249 531 101 or e-mail booking@fatima-hotels.com



Quarto das Papoilas / Poppy Room Quarto das Árvores / Tree Room



Quarto da Luz / Light Room Quarto da Luz / Light Room





SERVIÇOS PÚBLICO / SERVICES

Número de Quartos / Number of Rooms 84
Receção 24h / Reception 24h
Bar / Bar
Esplanada / Patio
Pequeno-almoço / Breakfast Buffet
Refeições / Meals Buffet
Wi-fi no Edifício / Wi-fi Coverage in the Entire Building Grátis/Free
Estacionamento / Parking Garagem/Private Parking
Estacionamento Autocarro / Bus Parking -

Música Ambiente / Ambient Music
Sala Multiusos / Conference and Event Rooms 130 Pessoas/People
Business Corner com Internet / With Internet Access 
Sala de Meditação / Meditation Room -
Capela / Chapel -
Acessos para Pessoas c/ Mobilidade Condicionada / Wheelchair Access
Sala de Jogos / Games Room -
Loja de Souvenirs / Souvenir Shop
Possibilidade de Transfer / Transfer on Demand
Ar Condicionado / Air Conditioning
Parque Infantil / Playground
Ginásio / Gymnasium -
SPA -
Salas de Tratamento / Treatment Room -
Kids Club -
Piscina / Pool -
SERVIÇOS DE QUARTOS / SERVICES ROOMS

Casa de Banho Completa / Complete Bath
TV Satélite / Satellite TV
Serviço de Quartos / Room Service
Cofre nos Quartos / In-Room Safe Deposit Box
Minibar / Mini Bar
Secretária para Trabalho / Work Desk
Música Ambiente / Ambient Music
Serviço Lavandaria / Laundry Service
Quartos para Pessoas com Mobilidade Condicionada / Rooms for Physically Challenged Guests

Cama Extra ou Berço / Extra Bed and/or Crib 
Ar Condicionado / Air Conditioning
Chaves Magnéticas / Magnetic Keys
Roupão / Bath Robes
Balança / Scale
Menu de Almofadas / Pillow Menu
Varandas em Todos os Quartos / Balconies in All Rooms -

Ficha técnica / Fact sheet
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