Informação útil para o hóspede

Mansion Vitraux pone a su alcance la siguiente información:

- Check-in: a partir das 15.00 hs.
- Check-out: até as 12.00 hs.
- Café da manhã Buffet: na Cava das 7.30 as 11.00 hs.
- Café da manhã no quarto: indicando na porta com o cartaz antes das 3.00. Cargo
adicional de $15,00 pelo serviço.
- Restaurante: a cozinha de Shiraz Cava & Lounge abre todos os dias das 12.00 as 15.00
h e das 20.00 as 24.00. Por favor, faça sua reserva contatando a Recepção, digite 0.
- Spa Bleu: wellness, academia, sauna e piscina, todos os dias das 07.00 as 22.00 hs.
- Terraço Las Cúpulas: piscina e jacuzzi todos os dias das 9.00 as 21.00 hs.
- Energia: corrente elétrica 220 v.
- Fuso horário de inverno (março a outubro): –3 GMT
- Fuso horário de verão (outubro a março): –2 GMT
- Clima: Verão (dezembro a março): máx. 27 C / 81 F, mín. 18 C / 65 F
- Inverno (junho a agosto): máx. 15 C / 59 F, mín. 8 C / 47 F
- Moeda de curso legal: peso argentino
- Taxa de imposto: 21% (IVA)
- Cartões de crédito: aceitam-se AMEX, VISA, MASTERCARD, DINERS.
- Segurança: nos quartos e outras áreas públicas interiores da Mansión Vitraux existem
detectores de fumo.
- Possui, também, um sistema de circuito fechado de monitoramento visual permanente
gravado (CCTV).
- Por lei 1.799 da Cidade de Buenos Aires, agradecemos não fumar dentro do hotel.
- Distância do aeroporto internacional: 30 km, 40 minutos de táxi ou carro de aluguel
- Distância do aeroparque metropolitano: 5 km, 15 minutos de táxi ou carro de aluguel
- Distância do porto de Buenos Aires: 2 km, 10 minutos de táxi ou carro de aluguel.

Para agasajarnos con sus comentarios, sugerencias, críticas, incluso subir sus fotos:
www.mansionvitraux.com/blog
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