
Quarto Single com pequeno – almoço incluído

Quarto Duplo com pequeno – almoço incluído

€ 57,00

€ 63,00

AXIS PORTO  BUSINESS & SPA HOTEL 

O Axis Porto Business & SPA Hotel, é o novo hotel de 4 estrelas do Grupo AXIS, situado em pleno pólo

universitário, numa das zonas de melhor acessibilidade à “Invicta”, junto da circunvalação e do

acesso à auto-estrada A3, muito próximo do Hospital S. João. Este moderno hotel dispõe de 145

quartos - onde se incluem 16 Suites Júnior, 4 Suites Sénior e 1 Suite Presidencial - confortavelmente

equipados e insonorizados, com LCD´s com diversos canais de TV e Vídeo On Demand, e varanda,

onde descanso é palavra de ordem. Nos nove pisos temáticos poderá apreciar, nos painéis de madeira

que forram os corredores, cenas do quotidiano da cidade, os monumentos mais emblemáticos e o

casario, entre outros. No Restaurante poderá apreciar uma gastronomia cuidada com influências

italianas, sendo ainda complementado com um exigente serviço de Room - Service. Uma acolhedora

Sala de Estar e um Bar com esplanada coberta complementam os espaços públicos do hotel. O

‘Business Center’ oferece 4 salas de reuniões, com capacidade até 150 pessoas, devidamente

equipadas com as condições necessárias para o sucesso de reuniões ou eventos sociais.
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Quarto Single com pequeno – almoço incluído

Quarto Duplo com pequeno – almoço incluído

€ 86,00

€ 92,00

EUROSTARS PORTO 

O Eurostars Oporto é um moderno hotel de design, localizado a 100 metros da Estação de Metro do

Hospital São João. O hotel dispõe de um buffet de pequeno-almoço diário, quartos modernos e acesso

Wi-Fi gratuito nas áreas públicas. Todos os quartos do Eurostars Oporto têm chão de madeira e

televisão de ecrã plano. Cada quarto tem uma varanda privada e uma casa de banho em azulejo.

Os hóspedes poderão desfrutar de um copo de vinho do Porto local no bar. Os hóspedes podem

desfrutar de refeições regionais e internacionais na privacidade dos quartos. Os funcionários da

recepção, aberta 24 horas, podem ajudar com o aluguer de carros e bicicletas.A Praia de Matosinhos

encontra-se apenas a 8 km de distância e o Estádio de Futebol do Dragão, no Porto, está apenas a 3

km.Este Hotel Eurostars está convenientemente localizado a uma viagem de 10 minutos de metro do

centro histórico do Porto. Situa-se a uma viagem de 10 minutos de carro do Aeroporto Internacional

Francisco Sá Carneiro.
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O novíssimo Porto Trindade Hotel situa-se em pleno centro tradicional da cidade do Porto.

A sua excelente localização, junto à estação de metro da trindade, permite um fácil

acesso às diferentes zonas da cidade.

O Hotel é composto por 52 quartos equipados com telefone directo, ar condicionado,

cofre e TV via satélite. Os quartos estão decorados com uma forte alusão às artes.

Poderá usufruir de uma vista única sobre a cidade no bar/terraço existente no nono piso

do nosso hotel.

PORTO TRINDADE HOTEL

Quarto Single incluindo pequeno-almoço

Duplo incluindo pequeno-almoço

€ 70,00

€ 78,00
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Quarto Single com pequeno – almoço incluído

Quarto Duplo com pequeno – almoço incluído

€ 67,00

€ 75,00

HOTEL QUALITY INN PORTUS CALE 

O Quality Inn Portus Cale, situado na famosa Avenida da Boavista, apenas a 15 km do Aeroporto

Internacional Francisco Sá Carneiro. Este Hotel de 4 estrelas é destinado aos homens de negócios

modernos, oferecendo 72 confortáveis quartos totalmente equipados com ar condicionado, TV

cabo, telefone directo, minibar e cofre individual. Acesso Wi-Fi, bar, quartos para não fumadores

e facilidades para deficientes são alguns dos serviços que esta unidade tem para oferecer.
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Quarto Single com pequeno – almoço incluído

Quarto Duplo com pequeno – almoço incluído

€ 71,00

€ 77,00

HOTEL QUALITY INN PRAÇA DA BATALHA 
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Situado no coração da cidade que foi considerada recentemente pela UNESCO património

mundial. Perto do Teatro Nacional São João e do Coliseu, a 10 minutos das famosas Caves do

Vinho do Porto, a 5 minutos da Estação de Comboios de São Bento e a 30 minutos do Aeroporto

Internacional do Porto. Cada um dos seus 113 quartos está repleto de equipamento moderno e

confortável, incluindo ar-condicionado, TV cabo, radio, telefone directo e secador de cabelo.

Estão disponíveis quartos para não-fumadores e para deficientes. Para conferências e banquetes

possui 5 salas de reuniões modernas, ideal para eventos de 10 a 80 pessoas. O Lobby-Bar possui o

ambiente perfeito onde poderá apreciar a sua bebida favorita, é o lugar ideal para momentos de

lazer ou para encontros de negócios. Próximo do hotel existe parque para viaturas. Sem dúvida

alguma é o local perfeito para os viajantes de negócios ou em lazer.



Quarto Single com pequeno – almoço incluído

Quarto Duplo com pequeno – almoço incluído

€ 54,00

€ 59,00

HOTEL TUELA  PORTO 
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Este hotel no Porto, situado a 10 minutos a pé do Rio Douro e a 5 km das praias do Atlântico,

apresenta um terraço com espreguiçadeiras e acesso Wi-Fi gratuito em toda a propriedade.

O Restaurante Tuela serve um menu gourmet de cozinha portuguesa e internacional. Os

hóspedes poderão relaxar no bar do hotel, além disso poderá encontrar muitos restaurantes e

bares nas imediações.

As atracções nas proximidades incluem a Cidade do Porto e os Jardins do Palácio de Cristal. O

popular Centro Comercial Península fica apenas a 5 minutos a pé.

O Hotel Tuela Porto está situado apenas a 3 km do centro da cidade, a 15 minutos de distância

do Aeroporto Internacional OPO-Porto e a 1 km da praia de Vila Nova de Gaia.



Quarto Single com pequeno – almoço incluído

Quarto Duplo com pequeno – almoço incluído

€ 62,50

€ 66,00

GRANDE HOTEL DO PORTO 
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Localizado no coração do centro histórico, o Grande Hotel do Porto é a unidade hoteleira mais

antiga da cidade. Todos os 95 quartos, incluindo para deficientes, estão completamente

equipados com telefone directo, ar condicionado, cofre privado, minibar, relógio alarme e TV

satélite. O hotel foi cuidadosamente renovado e possui um piso totalmente redecorado com

quartos de nível superior. Para além do elegante restaurante, estilo renascentista e

especializado em cozinha tradicional Portuguesa e em cozinha Internacional, o Grande Hotel do

Porto dispõe, ainda, de um confortável bar e salas para reuniões.



O hotel Ibis Porto São João, totalmente para não - fumadores, está situado perto do Hospital

São João e do centro universitário do Porto, a 5 min de carro do centro da cidade, a 10 min

das praias, a 10 km do Aeroporto Sá Carneiro e a 6 km do Centro de Exposições Exponor.

Reserve um dos nossos 100 quartos com ar - condicionado e desfrute do nosso bar com snacks

24 horas, 4 salas de reuniões e estacionamento externo gratuito. Acesso sem fio Wi-Fi à

Internet para os hóspedes em viagem de negócios ou lazer.

HOTEL IBIS PORTO SÃO JOÃO

Quarto Single incluindo pequeno-almoço 

Duplo incluindo pequeno-almoço

Quarto Single ou Duplo sem pequeno – almoço

€ 55,00

€ 61,00

€ 49,00
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