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Albergue em Marraquexe - Equity Point Marrakech
Procura um bom albergue em Marraquexe? O albergue Equity Point em Marraquexe está
situado no centro da Medina, num dos edifícios mais altos do coração do centro antigo da
cidade. O albergue ergue-se como um santuário em que se podem recuperar forças e desfrutar
de algumas das melhores vistas para as Montanhas do Atlas e de
Marraquexe
à noite.

Na antiga cidade imperial de Marraquexe, parece que o tempo parou com todo o centro
histórico declarado pela UNESCO Património da Humanidade. Os visitantes são cativados pela
sua sinfonia de odores, cores e movimento que não pode deixar as suas emoções e sentidos
indiferentes.

O albergue no coração de Marraquexe
Se estiver perdido ao chegar a Marraquexe, basta olhar para os locais com aspecto de
perdido, e verá que o orientam automaticamente para Djemaa el Fnaa Square, sem sombra de
dúvidas o centro de
Marraquexe. Apenas a 300
metros de distância, o albergue
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Equity Point Marrakech (Riad amazigh)
apresenta-se como um santuário para os viajantes.

O albergue em si - Surpreenda-se com a elegância no interior do
Riad
O albergue Equity Point Marrakech oferece quartos individuais, duplos e dormitórios de 4 a 8
camas. Nenhum detalhe de decoração foi esquecido. Os quartos têm casas-de-banho
totalmente equipadas e um mobiliário requintado, incluindo sofás, almofadas, espelhos e
pinturas. O albergue também tem espaços comuns impressionantes, sempre agradáveis para
que possa descansar do frenético ritmo da cidade de Marraquexe e simultaneamente para que
possa conhecer pessoas de todo o mundo.

Um albergue mais confortável do que a sua própria casa
À noite poderá desfrutar da paz e do silêncio do pátio interior do Riad suavemente iluminado
ou, se preferir, embeber-se com as fantásticas vistas de Marraquexe a partir da esplanada no
terraço do albergue, enquanto desfruta de um refrigerante ao balcão do bar. Rachida, a nossa
especialista cozinheira marroquina prepara, além disso, comidas tradicionais incrivelmente
saborosas.

Relaxe-se na piscina do albergue
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No Equity Point Marrakech também poderá desfrutar da nossa piscina, de forma que se
deve lembrar de trazer fato de banho. A piscina está aberta de Abril a Outubro durante os anos
normais, embora dependa muito do tempo. A piscina está aberta das 10:00 às 18:00 para o
deleite de todos os nossos clientes.

Veja as fotografias do albergue e descobrirá uma piscina impressionante enquadrada num
pátio com pórtico e um chafariz marroquino típico. Desfrute de um banho numa atmosfera que
nunca esquecerá.

Albergue Equity Point em Marraquexe - Mais do que alojamento
O Grupo Equity Point usou de toda a sua experiência na concepção deste albergue em
Marraquexe
e
quer vê-lo convertido num ponto de referência em
Marraquexe
para todos os viajantes que procurem uma experiência única.

Semanalmente damos-lhe a oportunidade de provar um jantar marroquino típico com música
marroquina em directo, que custa apenas 8,75 EUR (100 DH). Faça clique aqui para mais
informações sobre os Jantares Marroquinos .

Os menores não poderão aceder ao albergue se não viajarem acompanhados dos seus pais ou
de um tutor legal. Os menores só se podem alojar em quartos privados ou em dormitórios
exclusivamente reservados para uso do grupo familiar.
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Serviços do Albergue Equity Point em Marraquexe

• Situado no coração da Medina de Marraquexe
• Acesso GRATUITO à Internet
• Pequeno-almoço GRÁTIS (deliciosas especialidades marroquinas)
• Lençóis e fronha GRÁTIS
• Restaurante
• Bar
• Salas de uso comum
• Wi-fi
• Toalhas
• Recepção 24 horas
• Armários de Segurança
• Zona para armazenamento de bagagens
• Terraço
• Não aceitamos animais de companhia
• Check in 2PM
• Check Out 10 AM

General Information
80, Derb El Hammam Mouassine Marrakech Medina
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Tel: (00212) 524440793
Bookings and modifications:
Email: infomarrakech@equity-point.com
Tel +34 93.231.20.45
Skype name: Equity Point Hostels
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