
OS HOTÉIS MOOV
DÃO-LHE AS BOAS-VINDAS!
MOOV HOTELS WELCOMES YOU!

Fez bem em escolher a nossa unidade hoteleira. 
É o que chamamos de boa decisão, uma verdadeira “smart moov”.
No Moov encontra um ambiente design friendly de real-budget, 
ou seja, onde o máximo conforto tem o melhor preço.

No final da sua estadia, pedimos que partilhe a sua 
experiência no Trip Advisor, para que outros hóspedes 
também possam encontrar-nos. Nós agradecemos. 
E os nossos futuros hóspedes certamente que também.

You did well choosing our hotel unit. 
Is what we call a good decision, a real “smart moov”.
In Moov Hotel you have a friendly design environment 
of real-budget, where maximum comfort has the best price.

At the end of your stay we ask you to share your 
experience on Trip Advisor so that other guests  
can also find us. We thank you and our 
future guests certainly too.

www.hotelmoov.com
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Comece o dia com um delicioso
pequeno-almoço Buffet.
Start the day with a delicious breakfast
buffet.

Pequeno Almoço Buffet
   7h30
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10h30
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: 07 3 am - 10:30am

         

Atentos às suas necessidades 
24h por dia é ser smart.
Attentive to your needs 24 hours a day
being smart.

Recepção: ecla 9 do seu telefone.
Emergência: prima 0112.
Housekeeping:
Cofre: disponível gratuitamente na recepção.
Táxi para aeroporto: Solicite-nos.

Reception: extension 9 | Emergency: dial 0112 |
Vault: ee use, available at the eception |
Housekeeping: Want a taxi to 
airport? Ask us.

O mundo não pára. O mundo 
está todo ligado. 24 horas.
De onde quiser. Tal como 
no hotel. Basta aceder à rede com 
os acessos fornecidos na receção.

e world is all 
connected. 24 hours.    

    
Simply acess the

 elhote  n twork  
  

with  
  

athe dat ngive  in
the reception.

O nosso sistema de climatização 
tem duas modalidades e está 
programado, consoante a época 
do ano. Para manter o quarto 
confortável, aconselhamos 
a manter a temperatura entre
os 18º e os 23º.

Our Climatization System has two 
modes and is scheduled depending on 
the time of the year. To keep the room 
comfortable, we advise you to keep the 
temperature between 18º and 23ºC.This is another
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Só temos um   r, po isso 
é nossa obrig ção cuidar dele
O nosso. O de todos. Por iss
decidimos criar  smoke 
f ee em todo o hotel. E se a sua 
estadia for mais prolongada, 
pode optar po  não ter diariamente 
toalhas lavadas. Quando desejar, 
apenas de xe as usadas no chão 
que nós substit s. Para estadias
prolongadas, a roupa de cama
será alterada a cada 3 dias.
Esta é

 
mais

 
uma

We only have one  i r , so s ou duty
   . ato take care of him  Our and ll. So we 

decided to create a smoke free environment 
throughout the hotel. And if your stay is 
longe , you can choose not to have fresh 
towels daily. When you want, just leave those 
used on the floor that we replace

       changed 
      

um ambiente

planeta

planet

them.
For extended stays, bed linen is
every 3 days.

Informe-se do preço na receção.
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Find out the price at the reception.

“smart moov”.

“smart moov”.


