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Descubra o Holiday Inn Porto Gaia. Com 179 quartos e um luxuoso Spa com piscina de hidroterapia,
tratamentos de saúde e beleza e tratamentos anti-stress, o Holiday Inn Porto Gaia goza de uma
localização que permite aos clientes usufruir de uma das melhores vistas panorâmicas sobre as
cidades de Porto e Gaia.
A unidade hoteleira recebe os seus hóspedes num lobby com características de open space, com
cerca de mil metros quadrados, que engloba a receção, o restaurante e o bar. Dispõe, ainda, de
salas para banquetes e reuniões e um completo centro de negócios com 16 salas. (adsbygoogle =
window.adsbygoogle || []).push({});

Estrategicamente situado a escassos minutos das mundialmente conhecidas caves de Vinho do
Porto e do Centro Histórico, Património Mundial da Humanidade, o Holiday Inn Porto Gaia tem
também num curto raio de quilómetros os maiores centros de negócios da Região Norte, como a
Exponor e o Europarque, afirmando-se como o hotel ideal para negócios ou lazer.
Aberto desde junho de 2004, o Holiday Inn Porto Gaia rapidamente se tornou num hotel de
referência no Grande Porto e em todo o país.
Escolha o Hotel Holiday Inn Porto Gaia e disfrute de uma das melhores vistas panorâmicas da cidade
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de Vila Nova de Gaia e do Porto.
O Holiday Inn Porto Gaia é um hotel de 4 estrelas superior que está localizado em Vila Nova de Gaia
– Porto. A uma curta distância do hotel poderá encontrar as mundialmente famosas Caves de Vinho
do Porto, o centro histórico do Porto, praias de bandeira azul, assim como estações de comboio e de
metro.
Damos-lhe as boas vindas no nosso acolhedor lobby. Aqui pode encontrar um vasto e amplo espaço
que lhe proporciona diferentes sensações.
Experimente uma panóplia de sabores da típica comida portuguesa no nosso restaurante e bar
“Food & Friends”.
Os nossos quartos e suites são o lugar perfeito para desconectar do mundo e apreciar agradáveis
detalhes como a ligação gratuita à internet.
O nosso piso executivo localizado no 21º e 22º andar, é uma experiência que não pode deixar de
experimentar. Todos os quartos localizados neste piso têm acesso ao executive lounge onde
diariamente a partir das 18h são servidos canapés e um open bar, acesso ao ginásio e uma vista
estonteante da Ribeira do Douro que separa a cidade de Gaia da cidade do Porto.
Para que desfrute ainda mais da sua experiência visite o nosso Spa & Tea, um oásis de tranquilidade
onde os seus pensamentos se diluem por entre saunas, banhos turcos e tratamentos de beleza e
relaxamento.
O hotel Holiday Inn Porto Gaia é a escolha perfeita para a sua reunião de trabalho ou evento.
Colocamos à sua disposição um centro de congressos com 1700 m2, 16 salas de reunião equipadas
com a mais moderna tecnologia audiovisual e uma equipa de profissionais que corresponderá a
todas as suas necessidades.
A sua localização estratégica, com o Centro de Congressos do Porto a curta distância, bem como os
Trade Fair Centers – Exponor e Europarque e o aeroporto Sá Carneiro fazem com que o nosso hotel
seja a sua escolha para viagens de negócios.
Contactos
Rua Diogo Macedo 220, 4400-107 Gaia, Porto | GPS: Lat. 41.124 e Long.-8.615
Telefone: +351 223 747 500 | Fax: +351 223 747 576 |
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