
 O Beachfront Hotel 

 

O Beachfront Hotel está localizado na famosa orla de Tel-Aviv, especificamente na rua 

Herbert Samuel e tem uma vista para as lindas e famosas praias da cidade .Estamos 

situados na parte mais viva e vibrante de Tel-Aviv, com as melhores atrações a distâncias 

que podem ser percorridas a pé ou num curto trajeto de ônibus. 

O Beachfront é um hotel confortável e amigável. Oferecemos acomodação acessível à 

beira do mar. O prédio de dois andares oferece uma variedade de quartos e acomodações 

para qualquer orçamento. Todos nossos quartos têm ar-condicionado, televisão de 32” 

com tela plana, frigobar e acesso gratuito à rede wi-fi. 

Temos um grande espaço superior que funciona como longe, bar e local para tomar sol e 

aproveitar a incrível vista para o mar. Providenciamos um estoque ilimitado de toalhas de 

praia e bebidas quentes e geladas durante o dia. 

Nossos hóspedes aproveitam de um café-da-manhã completíssimo por apenas 30 shekels 

(aproximadamente 20 reais) no famoso restaurante “Yotveta”. Além disso, oferecemos 

desconto de 20% no restaurante “La Mer”, que fica em frente à praia. 

Nosso staff estará feliz em lhe ajudar a encontrar ótimos lugares na cidade, agenda tours e 

lhe indicar os melhores pubs, clubes, bares, restaurantes e outras dicas em Tel-Aviv.  

 

Esperamos lhe ver em breve! 

 

 

 

 

 



Tipos de quarto 

Quarto duplo com varanda e vista por mar 

 

Quartos mistos e privados – com e sem vista pro mar 

 

 

 

 

Endereço 

 

Herbert Samuel Street 78 

Tel-Aviv  63431 

 

 

Telefones: 03-7265230 ou 03-7440347                     

Fax: 03-5365014  

telavivbeachfront@gmail.com 

 

 

 

 

RESERVE JÁ! 



Sobre o Beachfront Hotel 

 

 

Nossos quartos: 

 

O prédio de dois andares tem 32 quartos que acomodam qualquer orçamento. Temos 

vários tipos de quartos: 

Duplo/ Triplo/ Quádruplo e privado com suíte 
Duplo / Triplo / Quádruplo com banheiro compartilhado 
Misto e Feminino (5 hóspedes por quarto com banheiro compartilhado) 
 

 

A maioria dos quartos têm vista pro mar e/ou acesso à varanda. Todos possuem ar-

condicionado e televisão de tela plana com 32” e TV a cabo, frigobar e rede wi-fi rápida e 

gratuita.  

 

Check In: 15.00 pm 

Check Out: 12.00 pm 

 

 

Política de cancelamento:  

Se o cancelamento for feito até 48 horas antes da data de chegada, nenhuma cobrança 

será feita. Caso contrário, a primeira noite será cobrada. O pagamento é feito na chegada. 

 

O estabelecimento exerce seu direito de realizar uma pré-autorização do cartão de crédito 

antes da data de chegada. 

Para qualquer mudança ou cancelamento de uma reserva de mais de 7 dias, ou reservas 

de 2 ou mais quartos, pedimos uma pré-aviso de 7 dias. Caso contrário, a primeira noite 

será cobrada. 

Em caso de no show, o total da estadia será cobrado. 

No mês de Agosto, qualquer cancelamento deve ser notificado com 14 dias de 

antecedência. Caso contrário, o valor total da estadia será cobrado. 

 
Localização 
 
78 Herber Samuel Street 
Tel-Aviv 
O Beachfront Hotel está localizado na orla da praia, a 15 minutos a pé da Dizengoff Street, 
10 minutos a pé do famoso mercado Carmel e do mercado de artes Nahalat Benyamin e a 
20 minutos da antiga cidade de Jaffa. 
 
 
Como nos encontrar ?  



De transporte público : 
Pegar o trem de Tel-Aviv e parar na estação HaHagana. De lá, pegar o ônibus número 16 
na diração de Karmelit e parar no final da rua Allenby. Andar para o norte ao longo da 
praia até o número 78 da rua Hebert Samuel e você chegou! (Aproximadamente 40 
shekels). Instruções do Google Maps: http://g.co/maps/rt8ep 
 
 
De carro : 
Dirigir até a praia de Tel-Aviv. Passar pela rua Hayarkon e seguir em direção de Jaffa até a 
orla da rua Herbert Samuel. Ao ver a embaixada norte-americana à sua esquerda, há um 
estacionamento privado onde você poderá estacionar. (40 shekels por dia). Instruções do 
Google Maps: http://g.co/maps/qwpcq 
 
 


