
O The Editory Artist é um local de memórias, de 
histórias, de arte, de criação e de criatividade. 
Um boutique hotel exclusivo, num edifício que 
continua a fazer história na cidade do Porto. 
Outrora uma chapelaria, uma escola e agora 
um hotel inspirado nas artes, com um ambiente 
confortável e contemporâneo.

SOU A PEÇA  
QUE FALTA

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
O hotel está localizado numa rua tranquila no centro histórico da cidade do Porto, a 300 metros da Rua de Santa 
Catarina, a rua pedonal mais importante da cidade, onde grande parte do comercio tradicional está concentrado.
Apresenta um ambiente contemporâneo fortemente marcado pelo legado artístico presente na decoração e nos 
pormenores do serviço.

17
QUARTOS

1
RESTAURANTE

1
BAR

4
SALAS  

REUNIÃO

 
NO CENTRO 
DA CIDADE

ALOJAMENTO

17 QUARTOS
2 PISOS 

12 Twins
3 Duplos
1 Suites
1 Quartos mobilidade reduzida

Camas Queen Size (180×200) 

Camas Twin (120×200)

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

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

GASTRONOMIA
RESTAURANTE A ESCOLA BY THE ARTIST 
27 lugares | Cozinha de autor | Menus degustação 
Ao jantar surpreender é a palavra chave para Chef e os 
seus alunos, autênticos Food Artists, que trabalham os 
sabores da época. A arte é feita ao momento e a supresa 
mantém-se ao longo de toda a refeição. O Chef cria, as 
experiências somam-se e a Obra nasce. 

BAR B’ARTIST
20 lugares | Cocktails | Snacks | Esplanada
O B’Artist é feito de uma carta de cocktails originais, snacks 
surpreendentes e um carisma próprio de um lugar com 
vivências. No B’Artist respira-se arte enquanto se criam 
formas de a apreciar. 

MEETINGS & EVENTOS

4 SALAS REUNIÃO
185 M2 ESPAÇO TOTAL EVENTOS
60 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: 14h00
. Horário Check-out: 12h00
. Parque estacionamento (pago)
. Serviço Transfer (pago)
. Bagageiro
. Concierge

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, 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) 220 132 700 | artist@editoryhotels.pt
Reservas: (+351) 220 132 700 | reservas.artist@editoryhotels.pt 
Grupos: (+351) 226 086 692 | eventos.porto@editoryhotels.pt

editoryhotels.com


