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O Star inn Peniche é uma unidade hoteleira de 3 estrelas localizada em frente da
Praia Cova da Alfarroba em Peniche, ideal para quem quer desfrutar ao máximo da
“cidade do surf”. O Hotel foi alvo de um profundo processo de remodelação, tendo
como inspiração o conceito de sustentabilidade ambiental, resultando numa
atmosfera mais dinâmica e criativa, com detalhes do destino e cultura local.
O Hotel é composto por 102 quartos, não fumadores, subdivididos nas tipologias
premium, standard, familiar e superior, para várias paisagens: “vista duna”, para o
cordão dunar da Baía, que une as praias de Peniche à praia do Baleal; “vista piscina”
do Hotel, que alcança o Porto de Pesca de Peniche; e “vista mar”, para a Praia Cova
de Alfarroba e Praia do Baleal, sendo possível avistar-se a famosa Ilha do Baleal.
Todos os quartos do Star inn Peniche têm varanda, são acolhedores e equipados com
televisão, Internet, telefone, cofre, ar condicionado, frigobar, secretária e roupeiro.
A casa de banho apresenta secador de cabelo e amenities em dispensadores. O Hotel
é adaptado para clientes com mobilidade reduzida.
O Hotel inclui piscina exterior para os dias quentes, piscina interior para os dias
mais encobertos e ventosos, um jacuzzi, ginásio e salas de tratamentos para o corpo
e a mente, bem como um centro de apoio ao surf, com chuveiro exterior e cacifos
para as pranchas. Os serviços de room service, lavandaria e de despertar, estão
igualmente disponíveis.
Para os apreciadores dos sabores locais, o Restaurante À Viva do Star inn Peniche é
uma ótima escolha. Preparado para disponibilizar todas as refeições, aqui podem ser
degustados pratos de peixe e de marisco com aroma a maresia e deliciosas propostas
de cozinha regional.
O Bar do Star inn Peniche é um espaço complementar que, com apetecíveis snacks e
propostas de acepipes e cocktails, transforma qualquer final de dia numa agradável
experiência. Há também uma sala de jogos à disposição dos hóspedes.
O Star inn Peniche dispõe de um espaço multifuncional para a realização de eventos
e 5 salas de reunião, com capacidade máxima para 400 pessoas, oferecendo serviços
de apoio, várias opções de audiovisuais, estacionamento e espaço para bicicletas.
Envolto na atmosfera do mar, com vista para as dunas e um horizonte imenso, o
Hotel convida a atividades ao ar livre e em contacto direto com o oceano, dispondo
de uma parceria com a escola de surf Special Surf 78.
O Star inn Peniche aceita também animais de companhia, oferece-lhes um adorável
pet kit de boas-vindas.
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Sobre o Grupo Hoti Hoteis
O Grupo Hoti Hoteis iniciou a sua atividade em 1978 e atualmente gere um portfólio
de 18 unidades hoteleiras, compreendendo marcas próprias (Star inn, Hotel da Música
e Golden Residence Hotel Madeira) assim como duas cadeias internacionais (Meliá
Hotels & Resorts e Marriott Hotels & Resorts), distribuídas por várias zonas de Portugal (Braga, Porto, Aveiro, Castelo Branco, Leiria, Peniche, Lisboa, Setúbal e Madeira)
e Moçambique (Maputo).
A Hoti Hoteis, que se dedica à prestação de serviços hoteleiros sob a forma de propriedade, exploração, gestão ou franquia, gere propriedades nos segmentos de 3, 4 e
5 estrelas e é um dos maiores grupos hoteleiros Portugueses.
Hoti Hoteis: Hotéis que crescem consigo.
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