ACQUE&TERME
INFORMACJE
Hotel ACQUE & TERME znajduje się kilka kroków od kompleksu spa w Acqui Terme. Hotel jest wyposażony we wszystkie
niezbędne udogodnienia do komfortowego wypoczynku w Piemoncie, regionie słynącym ze swojej wspanialej kuchni i
wina. Kilka kroków stąd otwiera się obszar wpisany, ze względu na urocze krajobrazy winnic, na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Wody termalne, które naturalnie płyną pod ziemią, zostały docenione juz przez Rzymian, którzy
w czasach cesarstwa uczynili Acqui jednym z najważniejszych centrów termalnych i handlowych w północnych
Włoszech. Hotel położony jest około pięćdziesięciu metrów od Lago delle Sorgenti, najbardziej zaawansowanego i
największego kompleksu spa w mieście. Polozony jest przy drodze krajowej do Genui, w niewielkiej odległości od stacji
Savona i Alessandria oraz kilkaset metrów od handlowego centrum miasta Acqui Terme.
Objekt hotelowy znajduje się na trzech kondygnacjach.
Na parterze przy wejściu do hotelu znajduje się duża sala ze wszystkim, co jest niezbedne, aby w oczekiwaniu na
zakwaterowanie gość mógł zatrzymać się na chwilę z możliwością czytania lub sporzadzenia notatek z towarzystwie WiFi.
W sali recepcyjnej , ktorej rowniez miesci sie bar gość może otrzymać pierwszą informację o zarezerwowanym pokoju.
Duża i jasna jadalnia, w której serwowane jest śniadanie, może pomieścić około pięćdziesięciu osób. Istnieje tu również
możliwość zorganizowania konferencji, spotkań klubow oraz biznesowych.
Składający się z 15 pokoi, w tym 4 apartamenty, oferuje klientom zakwaterowanie ze śniadaniem w różnych
wariantach.

POKOJE
APARTAMENTY:
Cztery pokoje z balkonem z widokiem na wzgórza i miasto składają się z dwóch przestrzeni, jednej z podwójnym
łóżkiem i jednej z sofą , która mogą służyć zarówno jako część wypoczynkowa, jak rowniez jako sypialna z rozkładaną
sofą i telewizorem , mini bar, czajnik elektryczny z tacą na kawę i herbatę, sejf. W łazience znajduje się wanna z
hydromasażem,zapewniajaca gosciowi chwilę relaksu ,bidet, suszarka do włosów i ręczniki, zestaw kosmetyków.
Deco:
Cztery wyrafinowane i urocze pokoje w szczególnym XIX-wiecznym stylu z motywami nowoczesnymi dla klientów,
którzy wybierają spokojną i romantyczna atmosferę. Wszystkie pokoje dwuosobowe, wyposażone w łazienkę z
prysznicem i bidetem, zestaw kosmetyków, ręczniki i suszarkę do włosów, biurko, bezpłatne wifi, telefon, telewizor,
mini bar, czajnik elektryczny z tacą na kawę i herbatę, sejf.

PODWÓJNE, PODWÓJNE I POJEDYNCZE:
hotel oferuje możliwość pobytu w pokojach o nowoczesnym stylu.
2 dwuosobowe

2 jednoosobowe
1 jednoosobowy z balkonem.
Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem i bidetem, zestaw kosmetykow, ręczniki i suszarkę do włosów, mini
bar, bezpłatny bezprzewodowy internet, telewizor z płaskim ekranem, biurko.
POKÓJ DLA LUDZI NIEPELNOSPRAWNYCH:
Skuteczność hotelu zapewnia wszystkim typom klientów pokój na parterze wyposażony w telewizor, mini bar,
bezpłatne Wi-Fi i łazienkę, prysznic, bidet, zestaw kosmetyków, ręczniki i suszarkę do włosów. Lazienka przystosowana
jest dla osob niepelnosprawnych.

SALA RESTAURACYJNA:
Sala restauracyjna oferuje gościom obfite i zawsze urozmaicone śniadanie w formie bufetu ze smakami lokalnymi, jak
rowniez smakami europejskimi.
Śniadanie serwowane jest w godzinach 07.00-10.00, niedziela 07.00-11.00.
W serwisie można zamówić spersonalizowane śniadania.

Hotel dysponuje również ogrodem ze sloneczna zielenia, w którym można odpocząć i skosztować typowych lokalnych
produktów, jak rowniez bezplatnym parkingiem.

Usługi pokojowe
• Lazienka z prysznicem lub wanną z hydromasażem, zestaw kosmetyków do mycia i kapieli, reczniki, suszarka do
wlosow
• Usługa sprzątania: raz dziennie
• Usługa zmiany pościeli: dwa razy w tygodniu
• Zmiana pościeli łazienkowej: dwa razy w tygodniu
• Telefon + WiFi+ Internet
• Klimatyzacja i ogrzewanie
• Telewizja kablowa
• Mini-bar i sejf

Uslugi hotelowe
• Sniadanie kontynentalne, sniadanie europejskie oraz spersonalizowane
• Sala konferencyjna
• Pokój dla osób niepełnosprawnych
• Bar otwarty 12 / 24h
Recepcja /Informacje 16/24h
• Obszar zielony wyposażony w sofy i parasole
• Bezpłatny prywatny parking
• Male zwierzeta domowe,
• Umowa z centrum termalnym
• Darmowe mapy Acqui Terme
• Wielojęzyczna obsługa recepcji: angielski, niemiecki, holenderski, polski, rosyjski
Do dyspozycji w recepcji drukarka, fax i fotokopiarka
Telefon+WiFi+Internet

Aby uzyskać więcej informacji na temat restauracji, degustacji wina i ciekawostek, skontaktuj się z recepcją
Nasze ceny obejmują usługi i śniadanie. Opłata klimatyczna osobno.

Oferujemy również specjalne stawki dla rodzin i grup w weekendy. Noclegi dla rodzin z dziećmi poniżej czwartego roku
życia są bezpłatne !!!

Rezerwacja
Chcesz od razu sprawdzić ceny i dostępności, czy też od razu dokonać rezerwacji bezpośrednio? Korzystanie z naszego
systemu rezerwacji online jest proste i bezpieczne!
Jeśli system nie spełnia twoich potrzeb, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, aby sprawdzić, czy
istnieja odwołania w ostatniej chwili.

Check in w godzinach: 14.00-18.00
Check out godziny: 08.00-11.00

Serwis nocny: +39335249791
Konserwator: +393662662818

