SOU A
AVENIDA DAS
INDULGÊNCIAS
SOMOS O LOCAL ONDE ESTAMOS

Imergir no centro do centro da cidade e escutar
os milhares de passos feitos de quotidiano e
de agitação, tão típicos na mesma medida da
sua versão cosmopolita, tão livres na mesma
proporção da Praça onde se encontram.
The Editory Boulevard é uma tela de gentes que se
cruzam no frenesim de uma cidade em constante
mutação, no sussurro das artes e das letras, na
sedução dos pratos típicos e dos vinhos raros, no
cunho granítico da História que se conta em cada
rua que atravessa uma Avenida.

68

QUARTOS

1

RESTAURANTE
E BAR

2

SALAS DE
REUNIÃO

1

PISCINA
EXTERIOR

BECOS HISTÓRICOS, GASTRONOMIA,
VINHO E HOSPITALIDADE.
O Porto entra pela porta do edifício com legitimidade, resgatando memórias de uma cidade que se reinventou
com diferentes tendências, criando uma atmosfera que desafia, que acolhe, que abraça e que impele a saborear
o aconchego depois de experimentar o vento Norte no rosto.

LOCALIZAÇÃO
O Hotel The Editory Boulevard encontra-se no coração da cidade do Porto, na Avenida dos Aliados.
Emblemática pela sua história e arquitetura, aqui encontra diferentes estilos, sotaques, cores, ruídos e
vontades que se cruzam com a mesma naturalidade com que se estende uma roupa a secar à janela, quase
paredes-meias com a boutique mais elegante.

ALOJAMENTO
68 QUARTOS
6 PISOS
. 11 Cozy Room
. 33 Standard Room
. 5 Room with City View
. 12 Room with Aliados View
. 3 Superior Room with City View

. 2 Superior Room with Aliados View
. 2 Suite with Aliados View
. Camas Queen Size (180×200)
. Camas Twin (100×200)

Equipamentos & Amenities:
. Oferta Água
. Máquina de Café Nespresso
. Chaleira com seleção de chás
. Coluna Bluetooth
. Ar condicionado
. Tábua e Ferro de engomar
. Roupeiro
. Abertura de cama à noite

. Menu Almofadas
. Serviço limpeza do quarto / apartamento
. Serviço Lavandaria
. Cofre individual
. Mini Bar
. Room service 24h
. Amenities Castelbel e Claus (Suites)
. Secador de Cabelo

. Roupão e chinelos
. Duche
. Espelho de aumento
. Wifi gratuito
. TV LCD 49’’
. Mesa Trabalho com ligação à internet
. TV Cabo com Sport TV

GASTRONOMIA
RESTAURANTE
55 lugares | Cozinha de autor, bistrô | All day dining
Uma mistura de cores fortes com apontamentos sóbrios,
mas é, também, uma simbiose de obras de arte e de
sensações.

BAR
40 lugares | Cocktail Bar | 07h00-01h00
Cozinha contemporânea, com produtos nacionais.
Assenta numa experiência de partilha com serviço informal
e uma vasta seleção de vinhos portugueses a copo.

MEETINGS & EVENTOS
SALA ALIADOS
47,4m2 - 30 pax

SALA ALMADA
21,4m2 - 10 pax

A equipa, com mais de uma década de experiência na resposta a todo o tipo de exigências, está preparada para receber
reuniões e celebrações com a garantia de que todos os detalhes contam para o sucesso.

SERVIÇOS
. Horário Check-in: 15h00
. Horário Check-out: 12h00
. Parque próximo (pago)
. Serviço Transfer (pago)

. Bagageiro
. Concierge
. Health Club / Sala Fitness
. Serviço despertar
. Oferta bebida à chegada

. Horário Early check-in
(On Request – pago)
. Horário Late check-out
(On Request – pago)

NA PROXIMIDADE
. No centro histórico da cidade
. Estação de metro dos Aliados à porta
. A 500 metros da Estação de São Bento
. Atracões e monumentos históricos
. Centros Culturais e Espetáculos

. Experiências Gastronómicas
. Degustação de vinhos
. Cruzeiros no Rio Douro
. Galerias de Arte
. Animação noturna

POLÍTICAS DO HOTEL

CONTACTOS

_ Tipos de Cartão de crédito aceites: Todos exepto Mastercard

Hotel: recepcao.boulevard@editoryhotels.pt
Reservas: reservas.boulevard@editoryhotels.pt
Grupos: eventos.porto@editoryhotels.pt

_ Animais não permitidos excepto cães-guia.
_ É proibido fumar em todos os espaços e quartos do Hotel
_ No site do hotel são apenas permitidas reservas individuais. Reservas
acima de 9 quartos serão tidas como reservas de grupo. O Hotel
reserva-se no direito de aplicar politicas de cancelamento e pagamento
especiais para grupos.
_ Os Hóspedes deverão pagar todas as despesas pendentes no momento
da partida. Caso não seja feito, será cobrado o valor pendente no cartão
utilizado para pagar o quarto.
_ É necessário um cartão de crédito para garantir a reserva. O pagamento
da totalidade da estadia no Hotel será feita no check in.
_ As políticas de cancelamento podem variar dependendo da tarifa
e das datas da reserva. Reservas canceladas tardiamente estarão
sujeitas à taxa equivalente de uma noite de alojamento. Em caso de
não comparecimento, será debitado no cartão de crédito fornecido no
momento da reserva o valor da primeira noite.
_ O Hotel não se responsabiliza por quaisquer objectos ou documentos
guardados nos cofres dos quartos.

editoryhotels.com

