
No Porto Palácio Hotel tudo é minuciosamente 
temperado com conforto para que cada estadia 
seja única. Rodeados por arte contemporânea, 
decoração elegante e espaços de degustação, viva 
uma experiência completa de tranquilidade em 
pleno centro urbano da cidade invicta. O complexo 
do Porto Palácio Hotel integra ainda um Centro de 
Congressos com capacidade até 600 pessoas, in-
cluindo 11 salas de reunião equipadas e um SPA.

SOU SOFISTICADO 
E EXIGENTE

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
A Localização na Avenida da Boavista, o coração do centro de negócios e financeiro do Porto,  
é a escolha perfeita para os viajantes em negócio ou lazer. O hotel está perto de um vasto leque de actividades e 
percursos turísticos que permitem explorar o destino de acordo com os seus gostos e interesses.

251
QUARTOS

3
RESTAURANTES  

E BAR

12
ESPAÇOS  

DE EVENTOS

1
SPA

ALOJAMENTO

251 QUARTOS
15 PISOS 

114 Twins
117 Duplos
18 Suites
2 Quartos mobilidade reduzida

Camas Queen Size (180×200) 

Camas Twin (120×200)

Equipamentos & Amenities:
. Oferta Água
. Máquina de Café Nespresso
. Chaleira com selecção de chás
. Tábua e Ferro de engomar
. Roupeiro com iluminação interior
. Abertura de cama à noite
. Cofre individual com tomada para PC
. Mini Bar com garrafeira
. Mesa de trabalho com iluminação
. LCD TV 49” 

. Canal Sport TV

. Área sanitária separada

. WC com piso aquecido, radiante aquecidos

. Espelho de aumento

.  Amenities Castelbel (executivos) e Claus  
(Deluxe e Suites)

. Secador de cabelo

. Roupão e chinelos

. Revestimento em mármore Estremoz

. Room service 24h

GASTRONOMIA
RESTAURANTE AUGE PORTO 
52 lugares | Cozinha de autor  
| Vista panorâmica 
No topo da cidade, um degrau 
abaixo das nuvens, um espaço com 
diferentes ofertas para momentos 
diferenciados: um restaurante, uma 
garrafeira, um cocktail bar. 

RESTAURANTE MADRUGA
120 lugares | Cozinha tradicional 
Portuguesa | Buffet ou Carta
O restaurante Madruga, assegura 
qualquer refeição de grupo ou evento.

HUB GASTROBAR 
60 lugares | Cozinha contemporânea 
HUB é um laboratório gastronómico 
de cozinha contemporânea, com 
produtos nacionais. Assenta numa 
experiência de partilha com serviço 
informal e uma vasta selecção de 
vinhos portugueses a copo.

MEETINGS & EVENTOS

12 AMPLAS SALAS PARA EVENTOS
1.590M2 ESPAÇO TOTAL EVENTOS
600 CAPACIDADE MÁXIMA
 
A equipa, com mais de uma década de experiência na resposta a todo o tipo de exigências,  
está preparada para receber reuniões, convenções, congressos e celebrações com a garantia de que  
todos os detalhes contam para o sucesso.

SERVIÇOS
. Horário Check-in: 15h00
. Horário Check-out: 12h00
. Parque estacionamento (pago)
. Serviço Transfer (pago)
. Valet parking
. Bagageiro
. Concierge
. Spa
. Health Club / Sala Fitness
. Piscina interior aquecida

NA PROXIMIDADE
. Casa da Música – 500 m
. Galeria da biodiversidade - 800mts
. Serralves –Jardins e Museu de Arte Contemporânea - 1,5 km
. Oceanário SeaLife - 2 km
. Praias - 3km
. Centro Histórico - 5 Km
. Caves do Vinho do Porto - 7 km
. Casino Espinho - 29 km



POLÍTICAS DO HOTEL
_  Tipos de Cartão de crédito aceites: Todos exepto Mastercard
_  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.

SPA
O refugio urbano perfeito com um ambiente único concebido para 
oferecer uma experiência completa de tranquilidade.

CONTACTOS
Hotel: (+351) 226 086 600 | portopalacio@editoryhotels.pt
Reservas: (+351) 226 086 646 | reservas.portopalacio@editoryhotels.pt
Grupos: (+351) 226 086 692 | eventos.porto@editoryhotels.pt

7 Salas de tratamento
1 Suite de Casal
1500 m2 área total
Piscina Interior

Banho turco
Sauna
Duche Sensações 
Jacuzzi

editoryhotels.com


