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O Hotel da Música é uma unidade hoteleira de 4 estrelas de referência na cidade do Porto. 
Localizado no interior do Mercado do Bom Sucesso, classificado como imóvel de interesse 
patrimonial e monumento de interesse público, a sua centralidade única e ambiente 
descontraído, inspirado na música, faz deste Hotel um ícone da cidade. O Hotel da Música é 
um Hotel temático com design exclusivo, situado perto da Casa da Música, a poucos passos 
da famosa Avenida da Boavista e do centro histórico. 

Composto por 85 quartos para não fumadores, o Hotel dispõe de várias tipologias: quarto 
standard, executivo, superior, comunicante, suite e quarto para hóspedes de mobilidade 
reduzida. Estão dotados de televisão, Internet, telefone, cofre, ar condicionado, minibar e 
secretária. A casa de banho inclui secador de cabelo e amenities em dispensadores. Serviços 
de lavandaria, room service e de babysitting estão disponíveis, a pedido. 

O Restaurante Bom Sucesso Gourmet, com capacidade para 65 pessoas sentadas, apresenta 
uma carta com propostas irrecusáveis para o pequeno-almoço, almoço ou jantar, e uma 
vasta seleção de tapas. O Restaurante dispõe ainda de ementas saudáveis, adaptáveis a 
todas as necessidades alimentares, contemplando pratos sem glúten, sem lactose, sem 
açúcares e ainda pratos vegetarianos.  

 

RESTAURANTE KOSHER  

O Hotel da Música tem certificação Kosher, colocando à disposição ementas de “cozinha 
judaica”, a pedido.  

Os colaboradores estão aptos a lidar com clientes judeus e atender às suas especificidades. 
Existe uma cozinha central, adaptada à lei religiosa judaica, que foi alvo de várias 
intervenções para esse efeito, onde são confecionadas as refeições com selagem rabínica. O 
funcionamento da cozinha, ligação dos aparelhos e processos de escolha e confeção dos 
alimentos são acompanhados e fiscalizados por um mashguiach, supervisor judeu cumpridor 
das obrigações religiosas no dia-a-dia.  

Este projeto é coordenado pelo Rabino Daniel Litvak, cuja supervisão é reconhecida pelo 
Grão Rabinato de Israel e por grandes entidades de cashrut a nível mundial. A “cozinha 
judaica” do Hotel da Música pode ser experimentada por habitantes da cidade e turistas de 
todas as nações. Existe ainda uma loja certificada, a Porto Kosher Store, apenas com 
produtos Kosher, aberta ao público. 

O Hotel da Música dispõe ainda do Bar Pavarotti, 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 aprecia uma pausa descontraída ao som da música ambiente. Aberto ao 
público e com capacidade para acolher 80 pessoas, o Bar tem a afinação perfeita para 
degustar um vinho do Porto ou do Douro, um aperitivo ou desfrutar de uma boa conversa. 

O Hotel disponibiliza ainda de duas salas de reunião, estacionamento privado e 
carregadores de veículos elétricos (um específico para TESLA), mediante disponibilidade.  
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Materiais 

• Fotografias: ver 

• Logótipos: ver 

• Fact Sheet: ver em PT | ver em EN 

• Brochura: ver 

 

Acessos 

• Website: www.hoteldamusica.com 

• Facebook: @HoteldaMusica 

• Instagram: @hoteldamusica 

• LinkedIn: Hoti Hoteis 

• YouTube: Hoti Hoteis 

 

Mais Informações 

Departamento de Marketing e Comunicação da Hoti Hoteis 

(+351) 211 988 150 | comunicacao@hotihoteis.com 

 

Sobre o Grupo Hoti Hoteis 

O Grupo Hoti Hoteis iniciou a sua atividade em 1978 e atualmente gere um portfólio de 18 
unidades hoteleiras, compreendendo marcas próprias (Star inn, Hotel da Música e Golden 
Residence Hotel Madeira) assim como duas cadeias internacionais (Meliá Hotels & Resorts e 
Marriott Hotels & Resorts), distribuídas por várias zonas de Portugal (Braga, Porto, Aveiro, 
Castelo Branco, Leiria, Peniche, Lisboa, Setúbal e Madeira) e Moçambique (Maputo). 

A Hoti Hoteis, que se dedica à prestação de serviços hoteleiros sob a forma de propriedade, 
exploração, gestão ou franquia, gere propriedades nos segmentos de 3, 4 e 5 estrelas e é um 
dos maiores grupos hoteleiros Portugueses. 

Hoti Hoteis: Hotéis que crescem consigo.  
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