A MAIOR OFERTA HOTELEIRA EM FÁTIMA
FATIMA’S LARGEST HOTEL GROUP

Localização / Location
(N39o37’42.3” W8o40’29.1”)
A sua fachada debruça-se sobre o Santuário de
Fátima, frente à Basílica da Santíssima Trindade,
junto ao Centro Pastoral Paulo VI. / Its facade leans
over the Sanctuary, in front of the Basilica of The Holy
Trinity, next to the Paul VI’s Pastoral Centre.

Hotel Regina

“Deixe-se inundar por luz e fé” / “Let yourself be submerged by light and faith”
O Hotel Regina é uma unidade de referência em Fátima que prima pela qualidade dos seus
serviços, respirando-se um ambiente familiar e acolhedor, tão do agrado de quem nos visita.
Ao entrar, o cliente é acolhido numa ampla e iluminada receção, e contígua
a esta encontra-se o bar, a sala de estar e leitura e o restaurante. No restaurante pode degustar
ótimas refeições, com um menu feito a pensar em si. Teremos todo o gosto em aconselhar-lhe
o melhor vinho para acompanhar a sua refeição.
Convidamo-lo ainda a saborear o nosso pequeno-almoço buffet.
Na sala de estar encontra o espaço adequado para ver televisão ou para manter a sua leitura
em dia. Beneficia de um espaço acolhedor e simpático, contíguo ao bar onde pode usufruir
de uma agradável bebida e deixar-se envolver num ambiente propício ao convívio.
O Hotel dispõe de outras áreas que promovem momentos de descontração, depois de ter
descoberto a zona envolvente de Fátima. Pratique a sua concentração e pontaria num jogo
de snooker ou ténis de mesa; desfrute de uma bebida enquanto joga uma partida de cartas
ou dominó.
Desejamos-lhe uma agradável estadia. Desfrute dos nossos espaços e com
a simpatia dos nossos funcionários sentir-se-á como se estivesse em sua casa.

Hotel Regina is a reference unit in Fatima renowned by the quality of the service, where guests
find a familiar and welcoming environment very much enjoyed by those who visit the hotel.
When entering, the guest is welcomed in a broad and well-lit reception area.
Next to it there is the bar, the reading and sitting room and the restaurant. Here,
our guests can enjoy delightful meals with a menu designed to appeal your taste.
Our staff will gladly help you choose the best wine to complete the dining experience. We
invite our guests to taste our buffet breakfast.
The hotel provides other areas to promote relaxation after spending the day discovering Fatima
and its surrounding areas. Practice your aim and concentration playing snooker or table tennis,
enjoy a drink while playing cards or domino.
We wish you a pleasant stay. Enjoy our space and affability of our staff and you will feel right
at home.

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

Ficha técnica /

Fact sheet

SERVIÇOS PÚBLICO / SERVICES

Número de Quartos / Number of Rooms

84

Receção 24h / Reception 24h
Bar / Bar
Esplanada / Patio

-

Pequeno-almoço / Breakfast Buffet
Refeições / Meals

Set Menu

Wi-fi no Edifício / Wi-fi Coverage in the Entire Building

Grátis/Free

Estacionamento / Parking
Estacionamento Autocarro / Bus Parking

-

Música Ambiente / Ambient Music
Sala Multiusos / Conference and Event Rooms

50 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

-
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