
O The Editory Garden é um local de elegância, 
descontração e partilha. Um mini oásis urbano 
rodeado de historia, cultura e arte. Um hotel 
com charme que se transforma no refugio 
secreto para os que procuram a tranquilidade 
na azáfama da cidade.

SOU A CONVERSA 
COM AS PLANTAS

SOMOS O LOCAL ONDE ESTAMOS



BECOS HISTÓRICOS, GASTRONOMIA,  
VINHO E HOSPITALIDADE.

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
O hotel está localizado junto à zona comercial tradicional (Rua de Santa Catarina a 3 minutos) e a 10 minutos 
do centro da cidade, ideal para estadias em lazer ou negócios. Apresenta um ambiente contemporâneo 
fortemente marcado pelo conforto e decoração que transporta para a magia de uma floresta urbana.
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1
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NO CENTRO 
DA CIDADE

ALOJAMENTO

48 QUARTOS
3 PISOS

14 Twins
32 Duplos
1 Suite
1 Quarto mobilidade reduzida

Camas Queen Size (180×200) 
Camas Twin (120×200)

Equipamentos & Amenities:
. Oferta Água
. Chaleira com seleção de chás
. Máquina de café Nespresso
. Roupeiro
. Cofre individual 
. Mini Bar 

. Mesa de trabalho 

. LCD TV 49” 

. Coluna bluethooth

. Espelho de aumento

. Secador de cabelo

GASTRONOMIA
RESTAURANTE 
41 lugares interior | 42 lugares jardim exterior 
Cozinha de autor | All day dinning 
Um espaço para desfrutar e partilhar, onde o verde é o 
Pantone predominante e as plantas saltam de todos os 
cantos. Com uma ementa variada com influências do 
mundo, temos à sua espera pratos e petiscos que não 
vai querer perder.

BAR 
14 lugares 
Cocktails | Snacks 
Carta de cocktails originais, snacks surpreendentes e o 
carisma próprio de um lugar com alma. Descontraia num 
espaço que concebemos para o seu descanso e prazer.

SERVIÇOS
. Horário Check-in: 15h00
. Horário Check-out: 12h00
. Parque estacionamento (pago)
. Serviço transfer (pago)
. Concierge
. Oferta bebida à chegada
. Check-in online
. Jardim

NA PROXIMIDADE
.  A 5 minutos a pé da estação de metro do Bolhão
. A 2 Km da estação da Campanhã
. 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
_  Tipos de Cartão de crédito aceites: VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS
_ Animais não permitidos exceto 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 objetos ou documentos 
guardados nos cofres dos quartos.

CONTACTOS
Reservas: reservas.garden@editoryhotels.pt
Grupos: eventos.porto@editoryhotels.pt

editoryhotels.com


