Hotel Quinta da Serra
Jardim Da Serra, Portugalia

Descriere Hotel Quinta da Serra 5*, Jardim Da Serra, Portugalia
Charter Madeira - Hotel Quinta da Serra, cu plecare din Bucuresti
Căutați un hotel în Insula Madeira? Hotelul Quinta da Serra este hotelul ideal pentru vacanța dumneavoastră
binemeritată în Portugalia. Rezervați acum la Infoplaja.ro by BreezeVoyage la cel mai bun preț!
Hotelul Quinta da Serra este situat în satul Jardim da Serra, amplasat într-o frumoasă vale verde la o altitudine de
820 metri. Clădirea istorică datează de la începutul secolului al XVIII-lea. Povestea sa este legată de Henry Veitch, un
consul britanic. Numele Jardim (grădină) este derivat din bogăția și frumusețea botanică a zonei. Înconjurat de natură,
hotelul a implementat un sistem de agricultură ecologică. Renovat complet în 2014, dorește să depășească așteptările
oaspeților săi cu servicii personale de cea mai înaltă calitate și o gastronomie excelentă, folosind exclusiv metode
organice și cele mai bune produse. În cea mai nouă clădire există două camere potrivite pentru persoanele cu nevoi
speciale și patru apartamente formate dintr-un living,
O mulțime de grădini, plante tropicale și copaci vechi de secole. Zona de recepție, recepție, WLAN, sală de lectură,
saloane, bar, restaurant organic "Green Valley" (bucătărie internațională).
Hotelul este deosebit de ecologic și durabil și a primit certificarea „Cheia verde” pentru aceasta. Creează condiții de
muncă echitabile, susține populația locală și se caracterizează prin utilizarea energiilor regenerabile, măsuri de
economisire a energiei și a apei și produse ecologice. Hotelul acordă o mare importanță produselor regionale și
ecologice și are o suprafață agricolă de aproximativ 9 hectare pe care se cultivă doar fructe și legume ecologice.
✅Distanțe
:Aeroportul aprox.33 km
✅Plaja- la aproximativ 7 km
✅Clasificare: 5 stele, 52 de camere.
✅Cameră dublă (aprox. 42 mp), aer condiționat, minibar, TV (42 inch), telefon, WiFi, seif. Baie, toaletă, uscător de păr.
Balcon, vedere la grădină

Niciodata nu a fost mai usor sa rezervati online o vacanță de familie!
Contactează-ne!����
Echipa noastră Infoplaja by BREEZEVOYAGE este disponibilă în fiecare zi, pregătită să vă ajute cu
toate preocupările legate de cazare sau destinație pentru vacanța de vară perfectă!Rezerva prin
Infoplaja by BreezeVoyage.ro la cele mai avantajoase tarife.Fara taxe.Fara comisioane. Rezervare
este gratuita pentru dvs.Imediat ce ati rezervat cazarea ne apucam de impachetat frumos
documentele in format PDF si le trimitem pe email,sa il aveti la indemana ori de cate ori aveti
nevoie.Ne miscam destul de repede,deci in cateva minute ar trebui sa primiti confirmarea.In cazul in
care nu gasiti confirmarea in email va rugam sa verificati si in spam.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (01.12.2022 13:23)

