
FACT SHEET



Facilidades

Quartos não fumadores   |   WC completo com secador de cabelo   |   A/C com comando 
individual nos quartos   |   Telefone com acesso directo ao exterior   |   TV LCD com canais 
via satélite   |   Cofre de segurança   |  Room service   |   Mini Bar   |   Restaurante   |   Bar   |   
Elevadores   |   Serviço de lavandaria   |   Serviço de babysitting on request   |   Internet Wi-Fi   
|   Salas de reuniões e congressos   |   Estacionamento interior pago  

BEM-VINDO 
AO HOTEL DA MÚSICA

Muito mais que um hotel de design, o Hotel da Música é um 
mergulho numa sinfonia de experiências. Integrado no 
emblemático edifício do Mercado do Bom Sucesso, o Hotel 
da Música alia modernidade e conforto a toda uma orquestra 
de cultura, gastronomia e história. 

Dedicado ao universo musical, e com acesso direto ao 
mercado, o Hotel da Música torna-se assim um novo ponto 
de encontro de música, arte, compras, sabores e negócios.

Mercado do Bom Sucesso, Largo Ferreira Lapa, 21 a 183
4150-323 Porto - PORTUGAL
T.: (+351) 226 076 000 • info@hoteldamusica.com
www.hoteldamusica.com

GPS: 41.156976 [N], -8.629371  [W]
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RESTAURANTE 
BOM SUCESSO GOURMET

O Hotel da Música apresenta um restaurante e um bar disponíveis, não só aos clientes do hotel, 
como também ao público externo durante todo o ano.

Horário de Funcionamento:
Pequeno-almoço: 7h00 às 10h30 durante a semana  |  07h00 às 11h00 fins de semana e feriados 
Almoço: 12h00 às 15h00 durante a semana  |  12h30 às 15h00 fins de semana e feriados
Jantar: 19h00 às 22h30

BAR PAVAROTTI
Capacidade: 80 Pessoas em cocktail 

Horário de Funcionamento:
12h00 às 23h00

 

Total Quartos

85

Standard

38

1
Suite

24
Executivos

13
Superiores

8
Comunicantes

1
Mobilidade Reduzida
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SALAS DE REUNIÃO

O Hotel da Música tem também duas salas e uma polivalente com condições ideais para a organização de eventos e 
reuniões. Descrição das salas com medidas e set up de capacidade máxima:

Sala de Reunião Piso M2 Altura Plateia Escola Cabaret Cocktail Banquete Imperial EM ‘’U’’ Luz Natural Wi-Fi Internet

Capacidades Sala de Reunião

Amy Winehouse 1 21 2,56 12 pax 12 pax 5 pax - - - 9 pax -

Tom Jobim 1 80 2,56 80 pax 36 pax 25 pax 80 pax 70 pax 30 pax 30 pax -
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DISTÂNCIA 
PARA LOCAIS RELEVANTES  
Aeroporto  Francisco Sá Carneiro 
14 min. - 16 km

Centro da cidade
15 min. - 2,5 km

Casa da Música
5 min. - 0,3 km

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 bulício 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 contem-
porânea Casa da Música até à Sé Catedral do século XII, as épocas 
fundem-se com harmonia nas ruas do Porto.

Para uma estadia memorável recomendamos uma visita aos seguin-
tes locais: Casa da Música, Museu Soares dos Reis, Fundação de 
Serralves, Fundação Cupertino de Miranda, Exponor, Fundação 
Eng. António de Almeida, Centro de Congressos da Alfândega do 
Porto, Seminário de Vilar, Sinagoga Kadoorie Mekor Haim, Parque 
da Cidade.
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