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Lardesonho Ponta Delgada
Sucessos Radiantes Mediação Imobiliária Unipessoal, Lda.
Rua Ernesto do Canto, 46 9500-312 Ponta Delgada Ponta Delgada
TEF +351 912 530 077 FAX E-MAIL pontadelgada@lardesonho.pt

REFERÊNCIA: 250-Q-00072
LOCALIZAÇÃO
Distrito: Ilha de São Miguel
Concelho: Ponta Delgada
Freguesia: Fajã de Baixo
Classe Energética:
Finalidade: Venda
Estado: Usado
Área útil: m²
Área terreno: m²
Ano de Construção:
Preço: 1.550.000 €

A Estalagem Senhora da Rosa fica em Ponta Delgada. Os pontos de interesse
nas proximidades incluem o Convento de Nossa Senhora da Esperança e Torre do
Sino. O Hotel/Estalagem possui um restaurante e um bar/lounge. Este
estabelecimento em Ponta Delgada possui um espaço para eventos com
equipamento para serviços de banquete e salas de conferências/reuniões. São
oferecidos serviços para eventos corporativos e serviços de concierge. O
estacionamento é gratuito para os hóspedes. As comodidades adicionais deste
estabelecimento incluem lavandaria, casa de câmbio e uma mesa de snooker.
Esta estalagem oferece 28 quartos com ar-condicionado, janelas que se abrem e
conveniências de boas-vindas. Os Wc possuem chuveiro/banheira, bidês e
secadores de cabelo. Os quartos possuem ainda telefones com linha externa
direta, bem como televisão. Área bruta: 2 223m2 Área terreno: 11 800m2 Estado:
Usado No r/c: cozinha, copa restaurante, I.S, bar, hall/receção, biblioteca,
arrecadações, 22 quartos com I.S. escritório, depósito de bagagens, grupo
hidropressor; andar: 4 salas, 6 quartos com I.S. e circulação e 2 salas de reunião.
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