O Porto Palácio Congress Hotel & SPA, está vocacionado para o turismo de negócios e de
lazer, proporcionando experiências únicas em cada visita, pautadas por elevados padrões de
qualidade.

ENJOY THE
UNIQUE

No centro da cidade do Porto

No coração do centro de negócios e financeiro do Porto, a Avenida da Boavista, o Porto Palácio
Congress Hotel & SPA redefine o conceito de conforto e de dedicação, com um serviço centrado
nas especificidades e exigências de todos os seus hóspedes.
O Porto tem um centro histórico considerado pela UNESCO como Património Mundial e é ponto
de partida ideal para começar a sua viagem em direção ao magnífico Vale do Douro, onde é
produzido o vinho do Porto.
A cidade do Porto foi eleita como Melhor Destino Europeu pela terceira vez em 2017 pela
European Best Destinations Association e nomeada pelos World Travel Awards como Europe´s
Leading City Break Destination 2017.

Foco nos eventos

O complexo multifuncional do Porto Palácio Congress Hotel & SPA integra um Centro de
Congressos com 5 metros de pé direito e com capacidade até 600 pessoas, incluindo 11 salas de
reunião equipadas com as mais actuais tecnologias audiovisuais, que se adaptam a diferentes
necessidades.

Restaurantes e Bares

No restaurante-cervejaria Portobeer, a tradição sabe a modernidade. Já o restaurante Madruga é
palco de um dos mais completos pequenos-almoços buffet e de propostas para eventos e grupos.
O VIP Lounge, localizado no último andar do Hotel (19ºpiso), conta com mais de duas centenas de
referências de whiskies de todo o mundo, num ambiente cosmopolita e sofisticado, com uma vista
única sobre a cidade.
Para as refeições de semana, o VIP Lounge oferece um buffet de almoço ligeiro com produtos
selecionados e aos Domingos há um conceito de brunch muito agradável. À noite, está sempre
disponível um menu a la carte cuidadosamente preparado pelo Chef Álvaro Costa.

Localização
Próximo da mais recente zona comercial e cultural da cidade e no centro do circuito de arte contemporânea, entre a Casa da Música
e a Fundação de Serralves.
De carro (do Sul) | Pela Auto-estrada A1, na primeira saída após a ponte da Arrábida (Bessa Leite), o Hotel está localizado do lado
direito da Avenida da Boavista. (do Norte) | Pela Auto-estrada A3, após entrar VCI sentido Lisboa/Arrábida, na saída Boavista, o Hotel
está localizado do lado direito da Avenida.
De comboio | A 7 km da estação de Campanhã.
De avião | A 17km /20 minutos do Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro (OPO).
De metro | A 10 minutos a pé da estação de metro da Casa da Música.
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INFORMAÇÃO
DETALHADA

O Hotel
19 pisos
3 restaurantes
1 lobby bar
Vip Lounge – Bar lounge 19ºpiso
Centro de Congressos
Food Court para eventos (600 m2)
SPA (1.500 m2)
Health Club (3.200 m2)
Na proximidade
Casa da Música (500mt)
Serralves – Jardins e Museu de Arte
Contemporânea (1,5km)
Oceanário Sea Life (2 km)
Praias (3km)
Centro Histórico (5 Km)
Caves do Vinho do Porto(7 km)
Casino Espinho (29 km)
Casino Póvoa (38 km)
Está próximo de…
Guimarães (53 km)
Braga (55 km)
Aveiro (78 km)
Coimbra (121 km)
Régua – Douro (124 km)
Vigo (152 km)

Alojamento
15 pisos, divididos em:
Pisos Executivos: do 3º ao 15º
Pisos Deluxe: do 16º ao 18º
Nº total de quartos: 251
114 quartos Twin (29 m2)
119 quartos Duplos (29 m2)
17 Suites (50-59 m2)
1 Grand Palacio Suite (88 m2)
Tipos de quarto
Quartos Deluxe (41)
Quartos Executivos (192)
Quartos para deficientes (2)
1 Grand Palácio Suite
3 Deluxe Suites
2 Superior Deluxe Suites
12 Suites Executivas
Equipamento Quartos e Suites
Mobiliário com madeiras nobres, aço e
vidro
Caixilharia nas janelas
Porta espelhada entre quarto e hall de
entrada
Roupeiro com iluminação interior e
cofre individual com tomada para PC
Mini-bar com posição ergonómica e
garrafeira
Mesa de trabalho
Ar condicionado com controlo
individual
Chaleira elétrica
Tábua e ferro de engomar
Camas duplas Queen Size (180x200
ou 220x200)
Camas Twin (110x200)
Camas Suites (180x200 ou 200x200)
Equipamento Casas de Banho
Área sanitária separada
Piso aquecido, radiante
Toalheiros aquecidos
Espelho de aumento
Amenities Anne Semonin (Deluxe) e
Castelbel (Executivos)
Secador de cabelo profissional
Roupão e chinelos
Revestimento em mármore Estremoz

Equipamento extra dos Quartos
Deluxe
Decoração e ambiente diferenciado
Vista panorâmica
TFT com 10’’ no espelho do WC
Casa de banho em mármore Carrara
Camas Twin ergonómicas e
articuladas com comando
Serviços disponíveis
Internet wireless de alta velocidade em
todo o Hotel (incluindo nos quartos)
Business centre totalmente equipado
Room service 24 horas
Serviço de lavandaria
Parque de estacionamento público
Valet parking
Wellness & Beauty Lab – SPA &
Hairstyle
Concierge
Lojas
Tecnologia / Entretenimento
Secretária com ligação Internet de alta
velocidade
LCD TV de 26’’ com ligação a
playstation
LCD TV de 32’’ com ligação a
playstation (apenas nas suites)
TV Cabo (aprox. 60 canais)

Restaurantes
Portobeer Restaurante Cervejaria
Madruga: Pequeno-almoço buffet e
eventos
Bares
Nautilus: Localizado no lobby do Hotel,
com música ao vivo (piano) à semana
VIP Lounge: No 19º piso, com uma
requintada selecção de whiskies e chás,
uma deslumbrante vista panorâmica,
um terraço exterior e DJ sets ao fim de
semana
Serve almoço buffet ligeiro à semana,
Brunch de Domingo e jantar a la carte
Lazer
Solinca Health & Fitness Club (3.200
m2): totalmente equipado com duas
piscinas, court de squash, ginásio de
cardio fitness, sauna, jacuzzi, salas de
massagem e banho turco
Wellness & Beauty Lab – Spa and
Hairstyle um espaço multifacetado que
reúne SPA e cabeleireiro e onde cada
tratamento é um convite para relaxar,
revitalizar e rejuvenescer.
Campos de ténis perto do Hotel
Campos de golfe perto do Hotel (18
buracos): Estela (25 Km), Oporto Golf
Club (25km), Amarante (60 km), Ponte
de Lima (80 km), Viseu (100 km)
Campos de golfe (9 buracos): Fojo (5
km)
Reuniões
Sala multifuncional com capacidade até
600 pessoas (Sala Porto)
10 salas de reuniões adicionais com
capacidade até 320 pessoas
Área de 600 m2 e capacidade para 270
pessoas (Foodcourt), que oferece um
ambiente diferente para os eventos

