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TORNEIO ZONAL DE INFANTIS – ZONA SUL
Hotel Soleil Peniche

O Hotel Soleil Peniche, localizado
frente à Praia Cova de Alfarroba e a
escassos metros do centro da cidade
de Peniche, é uma unidade hoteleira
de

referência

conjugação

de

da

região,

conforto

pela
e

de

qualidade.

Para os apreciadores dos sabores locais, o Hotel Soleil Peniche apresenta ainda o
Restaurante “Vasco da Gama” onde podem ser degustados pratos com aroma a maresia
e deliciosas propostas da
cozinha regional.

O Hotel apresenta uma
piscina

exterior,

piscina

interior aquecida, welness
center, internet wireless em
todo

o

hotel

estacionamento privativo.

e

Os valores apresentados para a parceria com a ANDL são:
 Quarto duplo/ twin standard: 50,00€/ noite
 Quarto duplo/ twin Vista Duna: 60,00€/ noite
 Quarto duplo/ twin Vista Piscina: 70,00€/ noite
 Quarto duplo/ twin Vista Mar: 80,00€/ noite
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Tarifa alojamento das crianças (máximo 2 por quarto, partilhando quarto com 2 adultos):
 Até aos 3 anos: berço ou cama extra, e pequeno – almoço gratuitos;
 Dos 4 aos 12 anos: 15,00€/ noite
 A partir dos 12 anos: 25,00€/ noite
Informamos apenas que as camas extra para crianças têm cerca de 1,65m por 75 cm e
um colchão cuja espessura é de 10 cm.

Está incluído o pequeno almoço
buffet, acesso às piscinas (a
interior em funcionamento todo
o ano, com uso obrigatório de
touca e chinelos), rede WIFI e
estacionamento

privativo.

O

serviço de aluguer de toalhas de
piscina tem um custo de 01,00€/ toalha. Poderá adquirir a sua touca na receção pelo
valor de 03,50€/ cada.
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Informamos também os suplementos para a alimentação, no caso de estarem
interessados (bebidas da casa incluídas):
 Meia pensão: 17,50€/ adulto/ noite
 Pensão completa: 35,00€/ adulto/ noite
 Crianças até aos 3 anos: grátis
 Crianças dos 4 aos 14 anos: 50% adulto
 A partir dos 15 anos: Valor de adulto

Para reservas devem contatar diretamente o hotel:
HOTEL SOLEIL PENICHE
ESTRADA DO BALEAL 2520-206 PENICHE - PORTUGAL
GPS: 39.358398 [N], -9.363615 [W]
TEL.:(+351) 262 780 400
EMAIL: peniche@soleilhotels.com

https://www.soleilpeniche.com/pt-pt/contactos/localizacao.aspx

