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Um hotel de quatro estrelas com personalidade vincada. Centro de cidade, perto de tudo e de fácil
de acesso, ainda apresenta um elevado nível de conforto de acordo com a qualidade do grupo HF
Hotéis Fénix.
Com áreas sociais recentemente melhoradas, esplanada, e um elevado nível de qualidade é a aposta
certa para a sua estadia no Porto. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Neste hotel de 4* encontra várias tipologias de quarto para melhor responder as suas expectativas,
desde quartos Família com mobiliário dedicado, Business, Superiores ou até os Executivos nos pisos
mais elevados do Hotel. Se optar pelos quartos Executivos, ainda pode usufruir de uma sala
Business Centre 100% exclusiva para si.
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A Internet é de Banda Larga, sem fios e está disponível em todo o Hotel.
A localização do HF Fénix Porto também é imbatível. Com ótimas ligações aos transportes públicos
(táxi e autocarros em frente ao Hotel e a estação de metro a poucos minutos de distância).
À volta tem tudo, o rio a poucos minutos mas também a Baixa do Porto e a Fundação de Serralves. A
alguns passos estão a Casa da Música, o Pavilhão Rosa Mota e jardins circundantes. À noite e nas
ruas circundantes abundam as boas ofertas de restauração e animação noturna.
Alimentação: Restaurante Kyodai Sushi Bar and Terrace
Outras Facilidades: Internet WI-FI grátis em todo o hotel, Room-Service, Serviço de lavandaria,
Shuttle, cofres na receção e nos quartos, TV por Cabo (Sport tv nos quartos), Business centre,
Fax/Fotocópias, Estacionamento interno privativo com acesso 24horas, rent-a-car, aluguer de
bicicletas.
Contactos:
HF Fénix Porto, Rua Gonçalo Sampaio, 282, 4150 - 365 PORTO
Tel.: (+351) 226 071 800 | Fax.: (+351) 226 071 810
Reservas:
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