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85 quartos
85 rooms

Centro de negócios
Business Center

Bar

TV Cabo
Cable TV

Restaurante
Restaurant

Fax/Fotocópias
Fax/Photocopies

Sala Polivalente
Multi-purpose Room

Serviço de Babysitting (a pedido)
Babysitting Service (upon request)

próximo do centro histórico.

Recepção 24 horas
24-Hour Reception

Aluguer de Carros
Car Hire

Hotel da Música is a landmark hotel in the city of Porto, located in the Mercado

Room Service

Informação Turística
Tourism Information

Serviço de Lavandaria
Laundry Service

Aluguer de Bicicletas
Bicycle Hire

Cofre
Safe

Estacionamento Privado – Pago
Private Parking – Paid

Wi-Fi
Free Wi-Fi

Posto de Carregamento
para Veículos Eléctricos
Electric Vehicle Charging Station
(upon availability)

O Hotel da Música é uma unidade hoteleira de referência na cidade do Porto,
localizado dentro do Mercado do Bom Sucesso e que pela sua localização
única, centralidade e ambiente descontraído inspirado pela música é um ícone
da cidade.
Com 85 quartos apenas é um hotel temático e com design exclusivo, localizado
perto da Casa da Música e a poucos passos da famosa Avenida da Boavista e

do Bom Sucesso (Bom Sucesso Market), as it combines comfort, design and
quality in a relaxed environment that is adorned and embellished with the musical
scores of composers that impacted Music worldwide.
This hotel drew inspiration from Music, and strives to meet the needs of its
guests by focusing on comfort and high-quality customer service, which is ideal
to enjoy the best that the city of Porto has to offer.

Depósito de Bagagem
Luggage Storage
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O Porto é uma cidade portuguesa localizada a norte de Portugal,
debruçada sobre o rio Douro. A cidade do Porto é uma das mais
antigas da Europa, nasce e desenvolve-se durante a Idade Média.
Um dos aspetos mais significativos do Porto e do centro histórico
é o seu enquadramento paisagístico, fruto da harmonia das suas
linhas e da sua estrutura urbanística, que constituem um conjunto
de rara beleza.
Porto is a Portuguese city located in Northern Portugal overlooking
the Douro river. The city of Porto is one of the oldest cities in Europe,
having originated and developed during the Middle Ages.
One of the most significant features of Porto and its historic centre
is their landscape framework, which arises from the harmony of their
lines and urban structure, thus forming a scenery of rare beauty.
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Descobrir o Porto é ir ao encontro de muitas surpresas. Ao lado do
carácter hospitaleiro e conservador, há uma cidade contemporânea
e criativa. As marcas deste “saber estar” sentem-se nas ruas, na
arquitetura, nos monumentos, nos museus, nos espaços de lazer,
nas esplanadas e nas zonas comerciais.
To discover Porto is to encounter many surprises. Alongside the
hospitable and conservative character, there is a contemporary and
creative city. The hallmarks of this mindset are felt in the streets,
architecture, monuments, museums, leisure areas, terraces and
commercial areas.
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A cidade do Porto é um dos destinos turísticos mais antigos da Europa e um destino de

The city of Porto is one of Europe’s oldest tourist destinations and a destination of choice

eleição de muitos turistas e visitantes.

for many tourists and visitors.

A riqueza do seu património monumental e artístico, as caves do Vinho do Porto, os vastos

The richness of its monumental and artistic heritage, the Port Wine cellars, the vast spaces

espaços dedicados ao lazer e a vida cultural, são apenas alguns dos motivos que convidam

dedicated to leisure, and the cultural life, are just a few of the reasons to visit Porto.

a visitar o Porto.
PORTO
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TURISMO JUDAICO

JEWISH TOURISM

Sinagoga Kadoorie Mekor Haim

Kadoorie Mekor Haim Synagogue

O Hotel da Música é uma excelente opção para a comunidade judaica

Hotel da Música is an excellent option for the Jewish community, not

não só pela proximidade da Sinagoga, mas também pela sua Certificação

only because of the proximity to the Synagogue but also because of its

Kosher.

Kosher Certification.

A Sinagoga Kadoorie Mekor Haim é considerada a maior da Península

The Kadoorie Mekor Haim Synagogue is considered the largest

Ibérica e atualmente é possível realizar visitas guiadas à mesma todos

synagogue in the Iberian Peninsula. Guided tours can now be made to

os dias (à exceção do Shabat e dos feriados judaicos), podendo os

this Synagogue every day (except on the Shabbat and Jewish holidays),

visitantes familiarizar-se com a história, religião e simbologia judaicas.

allowing visitors to familiarise themselves with the Jewish history, religion

No Templo poderá encontrar não só uma grande sala de orações e um

and symbolism.

museu, como também espaços destinados a estudo, um mikvé, escola,

At the Temple, you may find a large prayer room and a museum, as well

biblioteca, tipografia, sala da direção, sala de refeições comunitárias,

as spaces for studying, a mikveh, a school, a library, a printing office, a

cozinha, despensa de produtos alimentares kosher e um pátio para a

management room, a common dining room, a kitchen, a kosher food

montagem da Sucá e para a festa de Sucot.

pantry and a courtyard to assemble the Sukkah and to hold the Sukkot
festival.
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A requalificação do Mercado do Bom Sucesso deu origem a novos
e atraentes espaços com uma atmosfera moderna, que se entrelaça
com as memórias de um passado único e inspirador.
Este projeto contemporâneo contempla um Mercado com
diversas bancas de venda totalmente modernizadas, várias áreas
comerciais, escritórios e o vanguardista Hotel da Música. Integrado
no emblemático edifício, o Hotel da Música é muito mais que um
hotel de design: alia modernidade e conforto, numa sinfonia com
notas de cultura, gastronomia e tradição.
The rehabilitation of the Mercado do Bom Sucesso gave rise to
new and attractive spaces with a modern atmosphere, which is
intertwined with the memories of a unique and inspiring past.
The contemporary project comprises a Market with several fully
updated selling stalls, several commercial areas, offices and the
avant-garde Hotel da Música. This hotel is integrated into the
emblematic building, and is far more than a design hotel: it combines
modernity and comfort, in a symphony composed with notes of
culture, gastronomy and tradition.
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O Hotel dispõe de três categorias de quartos: Quarto Standard,
Quarto Executivo e Quarto Superior. Todos os quartos dotados
de ar condicionado com comando individual, WC com secador
de cabelo, duche, amenities, secretária, Internet em todo o hotel,
telefone, televisão, mini-bar, cofre de segurança, serviço de
lavandaria e room service (07h00 – 23h00).
The hotel features three room categories: Standard Room, Executive
Room and Superior Room. All rooms are fitted with air conditioning
with individual control, WC with hairdryer, shower, amenities, desk,
Internet throughout the hotel, telephone, TV, minibar, security safe,
laundry service and room service (07am – 11pm).

Wi-fi gratuito
Free wi-fi

Televisão Digital
Digital TV

Telefone
Phone

Mini bar

AC

Cofre
Safe

Casa de banho com secador
de cabelo
Bathroom with hair dryer
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Restaurante Bom Sucesso Gourmet

O Hotel da Música é muito mais que um hotel: é palco de
experiências gastronómicas em pleno centro urbano, num
compasso descontraído e elegante. Com a assinatura do nosso
Chef, qualquer refeição no Bom Sucesso Gourmet é sinónimo de
sabores exclusivos com o tempero certo das suas escolhas.
Com capacidade para 65 pessoas sentadas, o restaurante apresenta
ainda uma carta surpreendente, que oferece propostas irrecusáveis
ao pequeno-almoço, almoço ou jantar, para além de uma seleção
de tapas capaz de seduzir o paladar.
Bom Sucesso Gourmet Restaurant
Hotel da Música is so much more than a hotel: it sets the stage for
gastronomic experiences right in the centre of the city, in a relaxed
and elegant tempo. With our Chef’s signature, any meal at the Bom
Sucesso Gourmet is filled with exclusive flavours with the perfect
seasoning of your choice.
Having a capacity for 65 seats, the restaurant also has an impressive
menu card, which offers proposals for breakfast, lunch or dinner that
cannot be turned down, besides a selection of tapas that appeal to
the palate.
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Bar Pavarotti

O Bar Pavarotti é um espaço moderno e elegante que se afirma
como ponto de encontro ideal para quem visita a cidade, assiste
a um concerto na Casa da Música ou, simplesmente, aprecia uma
pausa descontraída ao som da música ambiente, antes de um
jantar com amigos.
Aberto ao público e com capacidade para acolher 80 pessoas em
cocktail, o Bar do Hotel da Música tem a afinação perfeita para
degustar um vinho do Porto ou da região do Douro, um aperitivo ou
uma boa conversa.
Pavarotti Bar
The Pavarotti Bar is a modern and elegant space that serves as an
ideal meeting point for those who visit the city, attend a concert at
Casa da Música or just enjoy a relaxing break to the sound of lounge
music, before a dinner with friends.
Open to the public and with a capacity for 80 people in a cocktail
party setting, the Hotel da Música Bar has the right tuning to taste
a Port wine, a Douro region wine, an aperitif or to have a nice chat.
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Mercado do Bom Sucesso
Largo Ferreira Lapa, 21 a 183,
4150-323 Porto - Portugal
+351 226 076 000 | info@hoteldamusica.com
hoteldamusica.com
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