SITUADO em Viana, perto do Parque Industrial de Viana, junto ao restaurante “Fininho” e “Take a
Break”, aproximadamente 25km do centro de Luanda, cerca de 40 minutos de carro.
QUARTOS 30 quartos duplos (2 quartos estão preparados para pessoas com necessidades especiais). A
tipologia dos quartos varia no tamanho da cama e na casa de banho (com ou sem banheira de
hidromassagem). Todos estão equipados com: TV, ar condicionado, minibar, cofre digital e internet Wi-Fi
gratuita.
SERVIÇOS 1 restaurante, 2 bares, room service, ginásio, piscina exterior, sala de massagem, lavandaria,
shutlle, salas especializadas e parque privado. Acesso livre à piscina e ginásio.
SA
Tipologia do
Quarto

PA

MP

PC
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30.000
32.000
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38.200
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44.100
46.100
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Standard
Deluxe
Suíte
Valores em Kz
SA – Só Alojamento
MP – Meia Pensão

PA – Alojamento c/ pequeno almoço
PC – Pensão Completa

Os preços indicados incluem imposto em vigor (10%).
Preços especiais para empresas (consulte-nos).

CONDIÇÕES GERAIS
Check-In/Check-Out: Check-in realizado a partir
das 14h00. Check-out até às 12h00. Earlier
Check-In: realizado após as 9h00 c/ valor
acrescido de 5000kz. Late Check-Out: realizado
até às 17h00 c/ valor acrescido de 5000kz. Em
ambas as situações é necessário confirmar a
disponibilidade.
Pagamento: Em caso de reservas é obrigatório o
pagamento de 50% do valor total, sendo os
restantes 50% pagos no ato do check-in. Sem
reserva o valor é pago na totalidade no ato de
check-in. Modalidade de Pagamento: Balcão Numerário, multibanco ou cartão de crédito;
Transferência Bancaria.
Preços: Os valores indicados diferem no regime
de alojamento, SA – Só Alojamento e PA –
Alojamento c/ pequeno almoço, e incluem
imposto à taxa em vigor. Incluem também
acesso gratuito ao ginásio, piscina exterior,
parque e wi-fi.
Serviços extra: os serviços com preçário
associado serão cobrados no acto de check-out
ou em pronto pagamento. Tais como:
consumíveis do frigobar, shuttel, lavandaria,
room service, massagens, personal trainer,
parque privado, salas especializadas.

Reclamações: Devem ser comunicadas de
imediato e por escrito ao Station Hotel, num
prazo máximo de 48h após o acontecimento que
o desagradou.
Responsabilidade: O Station Hotel reserva-se o
direito de não permitir o acesso às áreas
comuns, de pessoas com estado de humor
alterado provocado pelo consumo de
estupefacientes e/ou álcool. De acordo com a
legislação em vigor. O Station Hotel não serve
bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.
Condições para Crianças: Cama extra e berço
estão sujeitos a disponibilidade e devem ser
solicitados no ato da reserva. A estadia para
crianças até 12 anos terá custo de 11 000kz, o
Berço é gratuito. Os preços indicados são por
quarto/noite.
Politica de alteração de reserva: O Station Hotel
reserva-se ao direito de aplicar uma taxa de
alteração de reserva, caso esta seja solicitada
dentro das 48 horas que precedem a data de
Check-In. (10%)
Políticas de cancelamento: O Station Hotel
reserva-se o direito de aplicar taxa de
cancelamento (50%) caso o mesmo não seja
comunicado com 48h de antecedência.

