Hotelli Amado
Amadon huoneet ovat tyylikkäitä ja viihtyisiä.
Amadossa on 49 huonetta, joista 3 yhden hengen
huonetta, 32 kahden hengen huonetta, 7
perhehuonetta sekä
7 comfort-luokan huonetta.
Kaikki huoneemme ovat savuttomia.
Majoituksen hintaan sisältyy runsas aamiaisbuffet
sekä langaton WLAN.
Meillä yöpyvät myös lemmikit. Muistathan varata
huoneesi ennakkoon, sillä lemmikkihuoneita on
rajoitetusti.

Meiltä löydät myös muutakin majoitusta,
kuten luksusvilloja sekä huoneistoja
keskikaupungilta.
Hotellissamme on myös laadukas A la Carte.
Sen tunnelma ja tuhannet tuoksut kruunaavat
jokaisen aterian. Rakastetut klassikkoannokset
ja keittiömme uudet herkut tekevät illastasi
unohtumattoman.
Amadosta löytyvät luonnollisesti myös
laadukkaat kokoustilat nykyaikaisin varustein.
Räätälöidyt kokouspakettimme varmistavat,
että tapaamisesi sujuvat mukavasti.
Yhteystiedot;
Hotelli Amado
Keskusaukio 2, 28130 PORI
02-6310 100
Myyntipalvelu;
sales@amado.fi | 02-6310 113

Reelinki Seafront Villas
Villa Amando sekä Villa Aava ovat luksusluokan
huviloita aivan meren rannassa, uniikissa
Reposaaren kylässä.
Ilmastoiduissa ja korkeatasoisissa
päärakennuksissa on täysin varustellut keittiöt,
upeat ruokailutilat, makuuhuoneita sekä 2
wc:tä.
Viihtyisistä saunarakennuksista löytyy lisäksi
majoitustilaa.
Villa Amandossa majoittuu max.12 hlöä ja Villa
Aavassa 8 hlöä.

Antintorni Apartments
Kauttamme on varattavissa myös uusia, saunallisia ja
täysin kalustettuja huoneistoja keskikaupungilla.
Valittavanasi on sekä yhden että kahden
makuuhuoneen huoneistoja. Huoneistoissa
majoittuu max. 4-7 hlöä. Kun arvostat omaa rauhaa
ja kodinomaisuutta, tämä on sinun valintasi.

Ravintola
Ravintolamme on 100 –paikkainen
laadukas A la Carte –ravintola, jonka tunnelma
on välimerellinen. Löydät meiltä jo perinteiksi
muodostuneet klassikkoannokset, uusia
annoksiamme unohtamatta.

Ravintolamme on avoinna aamusta iltaan ja
tarjoilemme siellä aamiaista, lounasta sekä A la
Cartea.

Ravintola
Aamiainen on tarjolla;
ma-pe klo 6.30-9.30
la klo 7-10
su klo 8-10
Vaikket majoittuisikaan hotellissamme, voit kuitenkin tulla nauttimaan
aamiaista hintaan 12 €/hlö.

Lounas on tarjolla;
ma-pe klo 11-15
Valittavanasi on 3 erilaista annosvaihtoehtoa, joihin sisältyy runsas
salaattibuffet, talon leivät, levite, jäävesi sekä jälkiruokakahvi/-tee.

A la Cartea on tarjolla;
ma-to klo 11-21
pe klo 11-22
la klo 12-22
su klo 13-19

Kokoustilat
Hotellissamme on 3 laadukasta kokoustilaa nykyaikaisin
varustein. Monipuoliset kokouspakettimme varmistavat,
että tilaisuutenne sujuvat mukavasti.
Valencia
Valencia toimii kokous-/illallis- sekä juhlakabinettina. Tilaan
mahtuu n.24 hlöä.
Diana
Diana toimii kokous-/illallis- sekä juhlakabinettina.
Tilaan mahtuu n.12 hlöä.

H. 28
Tilaan mahtuu n.8 hlöä.

