
Siga pela saída 551 á 
N-521, em direção á 
Cáceres Centro Ciudad / 
A-58 / Trujillo / Malpartida 
de Cáceres / Portugal.

Nas três seguintes 
rotundas, continue reto 
pela Avenida de las 
Arenas / N-521.

Há um Carrefour á 
direita, em 180m. depois, 
encontrará uma rotunda, 
saia na primeira saída 
em direção á Avenida del 
Ferrocarril, continue por 
650m.

Na rotunda, saia pela 
primeira saída em direção á 
N-521 / Cáceres / Trujillo.
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Se chega desde Mérida



Na rotunda, gire na 
segunda saída pela 
Avenida Virgen de 
Guadalupe.

No final da avenida, á 
esquerda encontrará a 
estátua de Hernán Cortés, 
continue reto por mais 
1km.

Chegando á Plaza de Toros 
(á esqueda), continue pela 
Avenida de las Delicias por 
350m.

Continue reto em toda a 
avenida, passando pelo 
Perú Wellness (á direita) e 
continue na avenida por 
mais 500m.
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Se chega desde Mérida



Ponha-se á direita, verá 
uma placa indicativa do 
Hotel. Gire á direita pela 
Calle Lope de Vega.
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Se chega desde Mérida

Continue pela Calle Lope 
de Vega, e mais adiante, 
Avenida San Blas, siga reto 
por 450m.

No final da Avenida de 
San Blas (há uma placa 
com indicações do 
hotel), gire á direita em 
direção a Calle Peña.

Continue pela Calle 
Peña aproximadamente 
80m. (verá um sinal de 
proibido!), gire á direita 
antes de chegar no sinal de 
contra-mão pela Calle Luis 
Grande Baudesson.



Se chega desde Mérida

Gran Hotel Don Manuel ****
San Justo 15

10003 Cáceres
+34 927 242 524

recepcion@granhoteldonmanuel.com
www.granhoteldonmanuel.com
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Na Praça de las Canterías, 
faça um entrada oblíqua á 
direita, chegando a Calle 
San Justo (há uma placa 
com indicações do Hotel á 
direita).

BEM-VINDO ao Gran 
Hotel Don Manuel. 
Lembrando que desde 
o estacionamento, você 
terá o acesso á receção 
do Hotel através dos 
elevadores.

Continue pela Calle 
San Justo por 130m., 
á esqueda está o 
estacionamento (parking) 
do Hotel. 


