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Star inn Porto Hotel
Rua Senhora do Porto, 930
4250-453 Porto, Portugal

Tel: +351 228 347 000
reservas.porto@hotelstarinn.com
www.hotelstarinnporto.com

206

Total Quartos

126
Twin

72
Duplos

Star Inn Porto é um hotel que acompanha a evolução das novas tendências turísticas indo ao encontro de
uma nova procura. A qual incide
numa relação qualidade / preço
imbatível, visto que, os gastos em
luxos desnecessários poderão ser
dispensáveis. O Star Inn Porto vem
dar resposta às exigências dos novos
Viajantes, apresentando-se como
uma marca com um design e estilo
inconfundíveis.

4

Triplos

4

Quadruplos

Area Café
Pequeno-almoço buffet e snacks
durante todo o dia
Horário: Aberto 24h00

Facilidades
do Hotel
• Internet Wi-Fi gratuita
• Lavandaria (com custo)
• Quartos familiares
• Sala de reunião
• Cofre nos quartos
• Ecrã LCD com mais de 60 canais
• Disponíveis quartos com banheira
• Quartos Premium com minibar
e cafetaria para chá/café

Destino
Porto
Visite o Porto e sinta-se crescer por
dentro. Saboreie o antigo e o moderno
acompanhado de um cálice de um dos
mais respeitados vinhos do Mundo.
A verdade é que esta antiga cidade deu
nome ao vinho do Porto e deu nome a
Portugal.
De partidas e trocas comerciais se fez
muito do seu património, do seu bulíci
burguês e apaixonado, que em tudo põe
sentimento. Também património mundial,
a cidade aninha-se no rio, que a enlaça
enamorado...
Talvez por isso conquiste quem o descobre em cada esquina. A cidade do Porto é
um dos destinos turísticos mais antigos da
Europa.
O Porto mistura o charme do passado (um
cliché, mas muito verdadeiro) com a frescura do presente. Desde a contemporânea Casa da Música até à Sé Catedral do
século XII, as épocas fundem-se com
harmonia nas ruas do Porto.

Portugal
Porto

O que
fazer

Pontos de interesse
mais próximos

Devido à localização estratégicado Star
Inn Porto, sugerimos algumas atividades
para uma estadia perfeita:

• Parque da Cidade
• Clérigos
• Sealife
• Museu da Farmácia

• Museus e locais de interesse cultural e
histórico
• Cruzeiros no Rio Douro
• Visitas guiadas às Caves do Vinho do
Porto
• Visitas ao Sea Life
• Animação noturna
• Compras

Proximidade do Aeroporto
Francisco Sá Carneiro, Porto
11,4 km
Principais empresas
na proximidade do hotel
• Stanley
• Elevo
• BMW

