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

Localização / Location
(N39o37’42” W8o40’30”)
Junto aos jardins do Santuário de Fátima e da nova
Basílica da Santíssima Trindade muita apreciada pelo
seu caráter religioso bem como a sua arquitetura. /
Next to the gardens of the Sanctuary and the new
Basilica of the Holy Trinity, recognised by its religious
character as well as its architectural aspects.

Hotel Cruz Alta

“Repouse com serenidade e conforto” / “Rest with serenity and comfort”
É um pequeno Hotel acolhedor, com apenas 43 quartos e um restaurante,
cuidadosamente preparado para o receber num ambiente calmo, moderno
e confortável. Está localizado em frente à nova Basílica da Santíssima Trindade,
a poucos metros do local onde se erguia a antiga Cruz Alta, e que inspirou
o nome do hotel. A moderna decoração prende-se a cores quentes e vivas – tanto nas zonas
públicas como nos quartos.
À disposição dos clientes está também um Business Corner com acesso
à internet, onde poderá contactar a sua família ou imprimir um documento.
Como a deslocação para o Santuário a partir do Hotel se faz a pé, a existência de garagem
para estacionamento torna-se bastante conveniente.
Todos os quartos estão preparados para responder aos pedidos dos hóspedes mais exigentes.
Cada quarto está equipado com casa de banho completa, TV (Parabólica), telefone direto, cofre
individual, chave magnética, vidros insonorizados. É um Hotel altamente aconselhável para
famílias, já que disponibiliza quartos de elevada dimensão, que podem ser preparados para
três ou mais pessoas. A colocação de berços é gratuita.

It is a small and cozy hotel, with only 43 rooms and a restaurant, carefully prepared to welcome
the guests in a quiet, modern and comfortable ambience. Located in front of the new Basilica
of the Holy Trinity, just a few metres away from where the ‘Cruz Alta’ used to be which inspired
the name of the hotel. The modern decoration is based on warm colours, both in the rooms
as well as in the public areas.
The guests will also find a Business Corner with internet access to contact the family or print
out documents. The use of the hotel’s garage is quite convenient since the Sanctuary stands
within walking distance.
All rooms are prepared to provide any requests from our most demanding guests.
Every room has a complete bathroom, satellite TV, telephone, safe, magnetic key cards and
sound proof glasses. The hotel is highly recommended for families since the rooms are extremely
spacious and can accommodate three or more people.
Cribs are available for free.

Para mais informação consulte o nosso site 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 phone +351 249 531 101 or e-mail booking@fatima-hotels.com

Ficha técnica /

Fact sheet

SERVIÇOS PÚBLICO / SERVICES

Número de Quartos / Number of Rooms

43

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

-

Pequeno-almoço / Breakfast Buffet
Refeições / Meals
Wi-fi no Edifício / Wi-fi Coverage in the Entire Building

Buffet
Grátis/Free

Estacionamento / Parking
Estacionamento Autocarro / Bus Parking

-

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

-

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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