
Onde outrora fora a sede do Balleteatro – a 
primeira escola de teatro e dança do Porto, surge 
um hotel urbano, moderno e irreverente, ideal 
para quem procura a autenticidade da cidade 
invicta.

SOU AS RUAS  
QUE ME PERDEM

SOMOS O LOCAL ONDE ESTAMOS



BECOS HISTÓRICOS, GASTRONOMIA, VINHO E 
HOSPITALIDADE NA CIDADE DO PORTO.

A riqueza do património artístico do Porto, os vastos espaços dedicados ao lazer e a simbiose,  
quase perfeita, entre meio urbano e espaços verdes, fazem desta cidade  

o Melhor Destino para Escapadinha Urbana da Europa 2020.

LOCALIZAÇÃO
Junto à Ribeira do Porto, a 150 metros do rio Douro, num edifício totalmente remodelado, o hotel apresenta um 
ambiente informal e contemporâneo, com uma decoração que reflecte a personalidade única desta cidade e da 
sua cultura.

ALOJAMENTO

56 QUARTOS
5 PISOS 

33 Duplos 
8 Twins
6 Sup
7 Pre
2 Suite
1 Quartos mobilidade reduzida

Camas Queen Size (160×200) 

Camas Twin (100×200)

Equipamentos & Amenities:
. Oferta Água
. Chaleira com selecção de chás
. Tábua e Ferro de engomar
. Roupeiro
. Cofre individual 
. Mini Bar 
. Mesa de trabalho 
. LCD TV 49” 
. Canal Sport TV

. Espelho de aumento

. Secador de cabelo

. Room service 24h

. Smart TV 40’’

. Máquina de café

.  Concierge digital - Telefone Android com 
chamadas grátis para todo o mundo e dados 
móveis grátis em todo o país.

GASTRONOMIA
HOMEMADE BREAKFAST 
70 lugares | Buffet | Produtos locais 
O sentimento de “Feels like home” está presente em cada 
detalhe da decoração informal, descontraída e familiar. O 
The House apresenta todos os dias um pequeno-almoço 
variado, com diferentes tipos de pão, sumos de fruta 
naturais, e o conforto de um pequeno-almoço caseiro e 
com o sabor da região – há diariamente bolos caseiro e 
Vinho do Porto branco e tinto.

THE HOUSE BAR 
30 lugares | Carta vinhos do Porto | Snacks | Sugestões 
do dia 
O The House Bar conta a história do Vinho do Porto 
servida num copo de aromas e sensações escolhidas 
entre mais de 60 referências da Carta.
Perca-se nas historias e momentos de partilha, e 
deguste sensações de gastronomia em conversas com 
sabedoria e sabor local.

SERVIÇOS
. Horário Check-in: 15h00
. Horário Check-out: 12h00
. Parque estacionamento (pago)

. Serviço Transfer (pago)

. Bagageiro

. Concierge

NA PROXIMIDADE
. No centro histórico da cidade
.  A 15 minutos a pé da estação de metro dos  

Aliados, na Avenida dos Aliados
. A 700 metros da Estação de São Bento
.  Atracões e monumentos históricos 

A pé: 
- 1 minuto da Igreja de São Francisco 
- 1 minuto do Palácio da Bolsa 
- 2 minutos do Rio Douro 
- 4 minutos da ponte Luís I 
- 6 minutos da estação de Metro de São Bento (650 metros). 
- 7 minutos da estação de comboios de São Bento (700 metros). 
- 7 minutos Sé Catedral 

- 8 minutos da Praça da Liberdade 
- 10 minutos das caves de Vinho do Porto 
- 10 minutos do teleférico 
- 10 minutos da torre dos Clérigos 
- 10 minutos da Livraria Lello 
- 12 minutos da Rua de Santa Catarina

. Centros Culturais e Espetáculos

. Experiências Gastronómicas

. Degustação de vinhos

. Cruzeiros no Rio Douro

. Galerias de Arte

. Animação noturna

56
QUARTOS

2
RESTAURANTES 

1
BAR

 
NO CENTRO 
DA CIDADE



POLÍTICAS DO HOTEL
_  Tipos de Cartão de crédito aceites: VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS, Diners Club, JCB
_  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.

CONTACTOS
Hotel: (+351) 220 119 006 | house@editoryhotels.pt
Reservas: (+351) 220 119 006 | reservas.house@editoryhotels.pt 
Grupos: (+351) 226 086 692 | eventos.porto@editoryhotels.pt

editoryhotels.com


