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O Meliá Braga Hotel & Spa é uma unidade hoteleira de 5 estrelas de referência na 
região, situada a poucos minutos do centro da cidade de Braga. O Hotel apresenta 
uma arquitetura moderna e sofisticada numa atmosfera contemporânea e intimista, 
onde o conforto e a qualidade imperam.  

Com uma vista privilegiada sobre a cidade ou para o Bom Jesus do Monte, o Meliá 
Braga Hotel & Spa tem ao seu dispor diferentes tipologias de quartos (suites 
executivas com kitchenette, junior suite, quartos comunicantes, suite presidencial e 
quartos para clientes de mobilidade reduzida), proporcionando as melhores 
comodidades para os seus hóspedes. Os 182 quartos, todos para não fumadores, 
estão equipados com televisão, Internet, telefone, cofre, ar condicionado, minibar, 
fechaduras eletrónicas, poltrona e mesa de café. A casa de banho apresenta secador 
de cabelo, espelho de maquilhagem, amenities em dispensadores e telefone.  

Os serviços de lavandaria, de quarto 24 horas, babysitting, carregadores de veículos 
elétricos (um específico para TESLA) e garagem estão disponíveis. 

Como fuga à azáfama da vida quotidiana o El Spa, de 800m2, surge como espaço 
dedicado ao bem-estar e descontração. É composto por um Health Club & Spa com 
ginásio, piscina exterior e interior, cama de bolha de ar, jacuzzi, sauna, banho turco, 
frigidário, fonte de gelo, duches de sensações, massagens, tratamentos terapêuticos 
e serviços de estética. As diversas terapias assentam numa experiência 
multissensorial realizada por especialistas onde nenhum pormenor é deixado ao 
acaso. A decoração, os aromas e toda a envolvente foram idealizados como convite 
ao relaxamento. 

Com uma capacidade para cerca de 150 pessoas, o afamado Restaurante El Olivo 
revela um cardápio onde o hóspede poderá apreciar o melhor da cozinha nacional e 
internacional. O serviço personalizado e a qualidade das iguarias tornam-no num 
espaço único para eventos executivos, jantares românticos a dois ou em família.  

O Bar Bracara, com capacidade para 90 pessoas, apresenta-se como o lugar perfeito 
para saborear as mais diversas tapas, saladas e cocktails, numa atmosfera relaxante 
e sofisticada. Existe ainda o Bar da Piscina, ideal para refeições mais informais 
enquanto o hóspede desfruta de um agradável dia de sol na piscina exterior do Hotel. 

O Meliá Braga Hotel & Spa é o local indicado para marcar uma reunião, jantar 
comemorativo, casamento, batizado ou outro tipo de atividade, uma vez que é 
constituído por 7 salas de reunião, com equipamento de alta tecnologia, e uma área 
dedicada a congressos e eventos.  

O Hotel disponibiliza aos seus hóspedes a aplicação Press Reader, para acesso 
gratuito à imprensa nacional e internacional, estacionamento exterior gratuito 
(mediante disponibilidade) e garagem (estacionamento pago). O Hotel aceita 
também animais de companhia e oferece-lhes um adorável pet kit de boas-vindas. 
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Materiais 

• Fotografias: ver 

• Vídeo: ver 

• Logótipos: ver 

• Fact Sheet: ver 

• Brochura: ver 

 

Acessos 

• Website: www.meliabraga.com 

• Facebook: @MeliaBragaHotel 

• Instagram: @melia.braga 

• 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 pro-
priedade, 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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