Web oficial de Turismo Madrid

Eurostars Suites Mirasierra
Eurostars Suites Mirasierra encontra-se num bairro residencial muito próximo da zona
financeira de Cuatro Torres, do Paseo de la Castellana e da estação de comboio de
Chamartín, e a uns 15 minutos do Aeroporto de Madrid-Barajas e da Feria de Madrid
(IFEMA).
O hotel Eurostars Suites Mirasierra é um dos estabelecimentos da cidade com melhores
instalações para a organização de reuniões de empresa, eventos e celebrações, graças aos seus
17 salões independentes, com mais de 1800 metros quadrados e com capacidade para acolher
até 850 pessoas. A maior parte dos 182 quartos deste hotel oferecem fantásticas vistas da serra
madrilena. Todas as suites do hotel dispõem de um mínimo de 60 metros quadrados, criando uma
atmosfera espaçosa e relaxada para o descanso dos nossos hóspedes.
As completas instalações do hotel Eurostars Suites Mirasierra dispõe de um excelente serviço de
restauração, com uma esquisita e variada seleção gastronómica, no seu restaurante e no Lobby
Bar. O hotel coloca também à disposição dos seus hóspedes uma fantástica piscina de
temporada, com esplanada e bar, ideal para desfrutar ao ar livre de todas as comodidades que o
hotel oferece.

Serviços
Gimnasio

Habitaciones para fumadores

Serviços complementares
Antena parabólica

Aparcamiento de pago

Bar / Cafetería

Caja fuerte

Coctelería

Habitaciones adaptadas personas con discapacidad

Hidromasaje / Jacuzzi

Jardín

Mini-bar

Restaurante

Salón de actos / sala de reuniones

Servicio de habitaciones 24 horas

Servicio de lavandería

Servicio de tintorería

Televisión de pago

Terraza bar

Tienda

Informação de interesse
Endereço

Zona

Calle Alfredo Marqueríe, 43 Madrid 28034 España
28034

Aeropuerto / Feria de Madrid

Telefone

Fax

(+34) 913 342 196

(+34) 913 342 196

Correio electrónico

Web

info@eurostarssuitesmirasierra.com

http://www.eurostarssuitesmirasierra.com/

Metro

Autocarro

Herrera Oria (L9)

67, 124, 133

Cercanías (Local train)

Categoy

Madrid-Chamartín

5 estrellas

Cadeia
Eurostars
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