Em Fátima, cuidamos de si

Dom Gonçalo Hotel & SPA
Rua Jacinta Marto, n.º 100,
2495-450 Fátima, Portugal
Telefone +351 249 539 330
Fax +351 249 539 335
mail@hoteldg.com
www.hoteldg.com
GPS Longitude: -8,68 (-8º’ba40’’b4)
Latitude: 39,63 (39º’ba38’’ba)

Fact Sheet
Localização
• Com uma excelente acessibilidade por estar a apenas 400 metros da A1
Auto Estrada Lisboa-Porto, no Centro do País, do Hotel pode facilmente visitar-se
lugares de grande interesse cultural e turístico como o Santuário de Nossa
Senhora de Fátima, o Parque Sensorial “Pia do Urso”, o Parque do Período
Jurássico, ou monumentos classificados como Património Mundial UNESCO,
como os Mosteiros da Batalha e Alcobaça.

Características distintivas
• Recentemente renovado com um estilo contemporâneo cheio de charme e
rodeado de jardins, o Dom Gonçalo Hotel & SPA tem um excelente ambiente para
o relaxamento ou como refúgio para trabalho.
• No lobby pode relaxar-se junto à lareira, com uma pequena biblioteca e um
internet point.
• No Dom SPA reencontra o equilíbrio entre o corpo e a mente. Pode optar por
libertar energias no Fitness Center, dar umas braçadas na piscina interior climatizada, relaxar com uma massagem, experimentar a Sauna, Banho Turco, Duche
Tropical ou Jacuzzi.

Quartos
• Com 67 quartos e 4 suites o Hotel tem duas opções diferentes de decoração
dos seus quartos: a Ala Design tem quartos extremamente espaçosos com
camas king size, televisões LCD, mármore nos wc e vistas do monumento aos
Peregrinos nos quartos virados para a Rotunda, a Ala Clássica com uma
decoração tradicional e vistas do jardim.
Todos os quartos têm:
• Acesso gratuito à internet
• Aquec. central e ar-condicionado
• Tv cabo
• Cofre gratuito com capacidade
para um laptop
• Mini-bar
• Secretária de trabalho com
iluminação adequada

• Suportes de toalhas aquecidos
• Secador de cabelo e excelentes
amenities
• Menu de almofadas
• Room service 12 horas
• Lavandaria
• Quartos para não fumadores

Restaurante
• Com um estilo contemporâneo, um ambiente acolhedor e 40 anos de fama,
o Restaurante “O Convite” é frequentemente procurado por locais ou até por
pessoas a viajar na auto-estrada que reservam especificamente o seu menu
habitual. Uma rigorosa selecção de ingredientes desde o peixe fresco da Nazaré
até às ervas aromáticas do jardim do Hotel, uma cozinha irrepreensível a
preservar a tradição portuguesa com um toque contemporâneo ou uma
excelente carta de vinhos, são alguns dos motivos para assegurar grande
deleite em tomar uma refeição no “Convite” .

Dom SPA Wellness Centre
• O Dom SPA Welness Centre tem uma piscina interior aquecida, Jacuzzi, sauna,
Banho Turco, Duche Escocês/tropical e ginásio. Os clientes podem aceder
livremente ao SPA (excepto às massagens ou tratamentos). O menu de
tratamentos inclui produtos Décleor e produtos de aromaterapia integralmente
biológicos únicos em Portugal.

Reuniões e Eventos
• O Meeting & Banqueting Centre dispõe de 8 espaços com capacidade até 300
pessoas, com boas condições de luz natural, equipadas com ar condicionado,
iluminação dinâmica, cadeiras confortáveis, sistema de som e ligação à Internet
gratuita.
Equipamentos disponíveis:
• Vídeo Projector e Ecran de Alta Resolução
• Projector de Diapositivos e Retroprojector
• Equipamento Sonoro
• Pré-Instalação de Tradução Simultânea
• Fotocopiador
• Internet ADSL wireless

• Flipcharts
• Ar Condicionado
• Iluminação Dinâmica
• Cadeiras Almofadadas
• Diversas Decorações de Toalhas
• Monta - Cargas

Outros Serviços
• Biblioteca e lareira no Lobby
• Jornais diários no Lobby
• Internet point e acesso wireless gratuito à internet nas zonas públicas
• Bar com refeições ligeiras e TV Satélite
• Parque privativo gratuito e garagem
• Facilidades para pessoas com mobilidade reduzida
• Kids-room aos fins-de-semana (sem vigilância) e parque infantil (escorregas e baloiços)
• Aluguer de bicicletas e Gift shop no Spa

Atracções próximas
• Igreja da Santíssima Trindade
• Grutas de Mira d’Aire
• Monumento Natural das Pegadas dos Dinossáurios
• Mosteiro da Batalha
• Mosteiro de Alcobaça
• Convento de Cristo
• Praia da Nazaré
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