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Concebido pelo Arq. Nortenho Silva Sardinha, o Grande Hotel do Porto abriu portas a 27 de Março de
1880. No decorrer dos mais de 100 anos da sua existência foi local de encontros e tertúlias da
sociedade Portuense.
Por aqui passaram políticos, escritores, espiões, refugiados da guerra, artistas e membros da
nobreza mundial. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hoje, ainda se respira o charme de outros tempos A última remodelação total do hotel, que ocorreu
em 2002, respeitou a traça clássica do modelo original.

Com mais de um século, o Grande Hotel do Porto é o mais antigo hotel em funcionamento na cidade.
Um hotel de charme, onde o detalhe faz a diferença e onde encontrará um ambiente acolhedor e
tranquilo para desfrutar do melhor descanso!
Quartos: O hotel possui 99 quartos incluindo 8 suites. Todos estãoequipados com unidades de ar
condicionado individual, secador de cabelo, TV com controlo remoto, canais de televisão por cabo,
acesso internet de banda larga, mini bar, telefone de ligação directa e cofre.Todos os quartos
possuem casa de banho em mármore com combinação de duche/banheira.
O hotel possui quartos para não fumadores e um quarto especialmente adaptado para clientes com
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deficiências motoras.
Para responder às exigências dos dias de hoje, os quartos estão decorados de forma prática e
contemporânea.
Apenas 2 suites – as Charming suites – estão decoradas com mobiliário restaurado do séc. XIX e são
dignas herdeiras da tradição clássica do Grande Hotel.
Sala de Estar: Sala de estar de traça clássica, oferece aos clientes um local para retemperar forças,
ler os principais jornais diários, meter a conversa em dia ou simplesmente respirar a atmosfera
criada pelas cortinas pesadas, os sofás fofos e um relógio de parede com a hora local, tudo
enquadrado pelas colunas de mármore que dão o nome à sala.
Tal como todas as restantes áreas públicas do hotel, o salão das colunas tem possibilidade de
conexão à internet sem fios.
O Restaurante: O restaurante Renascença é uma das zonas mais emblemáticas do hotel. O salão
onde é servido diariamente o pequeno almoço buffet respira charme e elegância.
Com uma cozinha de sabores tipicamente portugueses, o restauranteRenascença oferece ao almoço
um buffet diário e ao jantar várias opções para viajar pela gastronomia portuguesa.
Evocativo de um estilo de vida há muito perdido, o restaurante Renascença é o local perfeito para
festejar uma ocasião especial. Tem uma atmosfera romântica que convida a um jantar íntimo e o
glamour necessário para receber as grandes festas.
O Bar: Antigo jardim de inverno do hotel, hoje o espaço abriga o bar... O Bar Douro tem um
ambiente relaxante e ideal para uma bebida no final do dia. Com uma decoração intemporal, serve
de ponto de encontro a hóspedes e clientes. Pela sua posição privilegiada no hotel, é muitas vezes
solicitado para exposições de pintura e outros eventos culturais.
Localização: Ohotel está localizado no coração do Porto, na rua pedestre com maior densidade de
lojas do centro. Fora de portas, alguns dos principais monumentos, igrejas, museus e teatros estão à
distância de um tranquilo passeio a pé. A 17 km do aeroporto Francisco Sá Carneiro, a 2km das
principais auto-estradas, a 250 metros da estação de comboios de S. Bento e ao lado da estação de
metro do Bolhão, as acessibilidades do hotel são excelentes.
Contactos:
Morada: Rua de Santa Catarina, 197, 4000-450 Porto | Ver no Mapa
Tel: +351 22 207 66 90 | Fax: +351 22 207 66 99email:
URL de origem: http://escapadelas.com/artigo/grande-hotel-porto
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