Condições
Horário de entrada das 14h00 às 20h30. Após essa hora é necessário recolher as
chaves no El Hotel Pintor El Greco****. Hora de saída 12h00.
•
•
•
•
•
•

Não são admitidos animais de companhia.
O estabelecimento não tem receção. Deve informar o estabelecimento sobre
a hora prevista de chegada com pelo menos um dia de antecedência.
Uma vez efetuada a reserva, o estabelecimento envia aos hóspedes um e-mail
com informação sobre o registo de entrada e o estacionamento.
Só o número de hóspedes indicado no formulário de reserva pode aceder aos
Apartamentos Turísticos.
É possível acrescentar 1 cama extra mediante o pagamento de um
suplemento.
Não é permitido realizar festas no estabelecimento.

Os apartamentos situam-se num edifício de três pisos sem elevador. Se tiver
dificuldades de mobilidade ou bagagem pesada, pode solicitar um apartamento no résdo-chão ou no primeiro piso.
Para isto, utilize o separador de pedidos especiais ou contacte diretamente o
estabelecimento.
A limpeza está incluída em estadias de 5 ou mais noites. Há serviços adicionais de
limpeza mediante o pagamento de um suplemento
Todas as reservas devem ser pagas no mesmo dia em que são efetuadas no caso das
reservas não reembolsáveis e x dias antes nos restantes casos. Cartões de
pagamento aceites: Visa, Mastercard e American Express.

Acessos
Como chegar de automóvel: Devido à sua proximidade a Madrid, Toledo tem uma
boa rede de estradas. A partir do norte, recomenda-se a via rápida A-42 (prática e
isenta de portagens). A partir do sul, a A-4 (via rápida Madrid-Cádis), a CM-42 (via
rápida de Los Viñedos) ou a N-401 a partir de Ciudad Real. A partir do oeste, a A5 (via
rápida Madrid-Badajoz), ligada atualmente pela N-403, e a partir do este, a A-3 (via
rápida Madrid-Valencia) e N-400, como ligação para Toledo. Acesso e
estacionamento: O centro histórico de Toledo é composto por uma rede de ruas
estreitas, cujo acesso e estacionamento estão limitados aos residentes. Se não viajar
com muita bagagem, recomenda-se que estacione o carro e caminhe até aos
apartamentos.
Parques de estacionamento mais próximos: Parking Miradero, C/ Gerardo Lobo, e
Garaje Alcázar, C/ General Moscardó 6. Ambos localizados a cerca de 5 minutos a pé
dos apartamentos. Têm um custo de 13 euros/24 horas (apresentando a reserva).
Caso seja necessário aproximar o automóvel para descarregar a bagagem,
fornecemos as instruções necessárias para o acesso a partir da Plaza de Zocodover
até à Calle La Plata, paralela à Callejón de Menores, e até à Plaza de San Vicente,
onde poderá parar para descarregar.

Como chegar de comboio: O AVE é o modo mais confortável e rápido para viajar a
partir de Madrid (25 minutos). Na estação, localizada fora de muralhas, o mais prático
é apanhar um táxi (a viagem demora apenas 4 minutos) para evitar subir a pé as
pronunciadas encostas. Também há autocarros urbanos entre a estação e a Plaza de
Zocodover.

Como chegar de autocarro: A empresa Alsa oferece viagens diárias e frequentes
entre Madrid e Toledo, com cerca de 50 minutos de duração e um preço que ronda os
5 euros. Os autocarros partem do “Intercambiador de Plaza Elíptica”, que dispõe de
estação de Metro. Chegado à estação de Toledo recomenda-se apanhar um táxi (a
viagem demora apenas 3 minutos) para evitar subir a pé as pronunciadas encostas.
Também há autocarros urbanos entre a estação e a Plaza de Zocodover.

