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HOTEL COPTHORNE  TARA ****
Situado no centro de Londres, cercado de lugares interessantes como Linley Sambourne
House, Kesington Palace e Centro de convenções de Earls Court. Além disso é perto de
outros lugares de interesse como o Royal Albert Hall e Palácio de Buckingham.

HOTEL IBIS EARLS COURT ***
O Ibis London Earls Court goza de uma localização estratégica entre os distritos de Ken-
sington, Chelsea, Knightsbridgem, Fulham e Hammersmith, em frente ao centro de expo-
sições Internacional Earls Courty e desfruta de um magnífico acesso aos principais pontos
de interesse de Londres. Este hotel possui 504 quartos.

HOTÉIS EM PARIS

HOTEL MERCURE PORTE VERSALLES EXPO ****
Situado muito próximo do Centro de Exposições Porte de Varsailles e ao metrô que conduz
ao centro de Paris em 20 minutos. O hotel oferece 388 apartamentos em 7 andares, oferece
um restaurante e um bar.

NOVOTEL RUEIL MALMAISON ****
Se encontra em Rueil-Malmaison, perto de lugares de interesse como Theatre André Mal-
raux e Chateau de Malmaison. Também se encontra na mesma zona que outros lugares
de interesse como o Arco do Triunfo e a Torre Eiffel.

HOTÉIS EM BRUXELAS

HOTEL IBIS ALESIA MONTPARNASSE ***
Situado no centro de Paris a 3km do Parque de Exposições Porte de Versailles e curta dis-
tância do popular bairro Latino. Trata-se de um estabelecimento bem situado e moderno,
com 264 apartamentos climatizados.

HC BRUSSELS  ***
Situado no coração de Art Nouveau distrito de Bruxelas e apenas a 10 minutos do emble-
mático Grand Palace, oferece aos seus hóspedes quartos, alguns modernos e confortável,
bem como banheiros espaçosos e totalmente equipados para desfrutar uma estadia agra-
dável e acolhedor.

HOTÉIS EM LONDRES
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CASCADE LOUISE ****
O Hotel Cascade Louise se encontra a 2 minutos a pé do animado bairro comercial do dis-
trito de Louise, em Bruxelas. Este hotel oferece conexão wi-fi gratuita, jardim com terraço
e acesso gratuito ao ginásio. Todos os quartos oferecem ar condicionado com controle in-
dividual, telefone, tv de tela plana e frigobar. Também incluem uma casa de banho privado
com secador de cabelo, banheira ou chuveiro.

HOTEL WEST CORD ART ***
Situado no bairro de Westerpark, goza de uma conveniente posição a 10 minutos do centro
em ônibus. O hotel conta com apartamento de estilo moderno e as instalações possui um
ambiente agrádavel e artístico.

HOTÉIS EM FRANKFURT

HOTEL NH MOERFELDEN ****
Este hotel está situado em Morfelden, a uns 2,5km do centro da cidade com facilidade de
transporte público. Os apartamentos são decorados e mobiliados com bom gosto, possui
varanda ou terraço.

HOLIDAY INN FRANKFURT SOUTH ****
É um impressionante arranha céu de 28 andares com apartamentos totalmente equipados
para tornar sua estadia mais agradável possível, situado no arborizado bairro de Sachse-
nhausen, com pitorescas tavernas de cidra e café com terraços justos de frente a porta.

HOTÉIS EM BERLIM

ART HOTEL BERLIN ****
A 2 minutos a pé da estação de trem de Charlottenburg, que oferece conexões com a es-
tação principal de Berlim. Os apartamentos são ambiente alegre e bem equipados. Foram
decorados de forma individual com um toque artístico.

HOTEL DORINT BERLÍN TEGEL ***
Construído no precioso Reinickendorf, um bairro muito verde ao norte de Berlim, pode
chegar facilmente ao aeroporto através do transporte público. Os apartamentos são a
prova de som e decorados de forma moderna e com muita elegância.

HOTÉIS EM AMSTERDAM
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HOLIDAY INN SOUTH MUNICH ****
Obras de arte dos grandes monumentos da Baviera decorão e deixam elegante o hall do
Holiday Inn Munich- South, onde irá receber uma recepção calorosa da nossa staff ami-
gável e agradável. Os quartos incluem detalhes como café e chá gratuitos, uma tv tela
plana com canais a cabo. O tranquilo hotel Holiday Inn Munich-South tem conexões de
metro (U-Bahn), que o leva ao centro da cidade. 

NOVOTEL CENTRUM BUDAPEST ****
Localizado no centro, o hotel Art Nouveau, esta catalogado como um monumento histórico
construído em 1911 e que é um dos mais charmosos da cidade. Os apartamentos são es-
paçosos e com desenho contemporâneo perfeitamente modelado, constituiu um espaço
genuíno e adapta-se a todas as necessidades. 

HOTÉIS EM VIENA

AQUINCUM BUDAPEST ****
Se encontra em uma zona privilegiada junto ao rio Danubio, no lado de Buda esta a mag-
nífica cidade e do outro lado do rio a serena Ilha de Margarita, com suas famosas águas
termais. O hotel esta rodeado por ruas medievais, bares, restaurantes e um parque. Dispõe
de 310 apartamentos.

HOTEL AMEDIA VIENA ****
Esta situado no animado distrito de “Landstrasse”, próximo ao centro da cidade, cercada
pelo Palácio Belvedere, Musikverein e Charles Church. Há restaurantes e tendas cercando
o hotel. Suas 187 habitações modernas contam com ar condicionado, tv de tela plana e
canais via satélite, escritório, mini bar e caixa forte.

HOTÉIS EM BUDAPEST

HOTEL HOLIDAY INN SOUTH ****
Situado ao lado do centro de Wienerberg City, na parte sul da cidade. Atrações famosas
como a Ringstrasse ou a Ópera do Estado de Viena, tem fácil acesso, usando o transporte
público. Conta com 174 apartamentos com um sofá cama e escritório.

HOTEL ARCOTEL WINBERGER ****
Construído no interior de Neubaugurtel em Viena. O hotel possui acesso fácil para chegar
nos principais monumentos de Viena. Este prestigioso hotel 4*, oferece 225 apartamentos
confortáveis.

HOTÉIS EM MUNICH
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GOLDEN TULIP CRACOW CENTRE ****
O hotel esta situado justo no centro da cidade de Cracóvia, a somente 300 metros da
Praça de Armas e seus principais monumentos: Basílica de Santa Maria, Mercado de peixes
e panos, Torre da prefeitura, bem como numerosos museus, galerias e teatros. A poucos
minutos passeie pelas ruas antigas, o Castelo Real Wawel Royal e o antigo bairro judeu
de Kazimierz. É composto por 86 quartos espaçosos, um restaurante acolhedor, um bar,
uma sala de reuniões totalmente equipada com luz natural.

SWING CRACOW****
O hotel esta situado em uma zona tranquila de Cracóvia. Oferece interiores modernos,
instalações de spa e apartamentos com conexão a internet gratuita. Os 146 apartamentos
do Swing dispoem de ar condicionado, banho moderno com secador de cabelos e a pro-
dutos de higiene pessoal, tv via satélite e zona de trabalho.

SHERATON WARSAW****
O hotel esta rodeado por lugares históricos da cidade e estilo moderno. O hotel esta no
centro de tudo, desde os bares e café mais divertidos, a poucos passos de lojas extraordi-
nárias, a cidade velha histórica do Parque Lazienski, do Castelo Real, o Parlamento e os
principais ministérios e embaixadas. Dispõe de 350 quartos espaçosos e totalmente equi-
pados.

HOTEL HOLIDAY INN MARGHERA MESTRE ****
O hotel se encontra a pouca distância dos transportes públicos que levam a Piazzale Roma,
ao aeroporto e a estação de Veneza. Conta com 187 apartamentos com decoração mo-
derna e amplos cômodos.

HOTEL DELFINO ****
Construído em Mestre, o hotel Delfino é o mais perto de Veneza. O transporte público
pode chegar ao centro histórico em apenas 10 minutos. O hotel aconchegante caracteri-
zado por seu desenho. Oferece 126 apartamentos confortáveis com todas as comodida-
des.

RAFFAELLO ****
Situado em um bairro residencial repleto de tendas, cafeterias e marcadinhos. Os 140
apartamentos estão totalmente equipados com ar condicionado, conexão wi-fi e tv com
canais Sky. Também tem caixa forte, mini bar e quarto de banho privado com secador de
cabelo e chinelos.

HOTÉIS EM CRACÓVIA

HOTÉIS EM VARSÓVIA HOTÉIS EM VENEZA

HOTÉIS EM FLORENÇA
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HOTÉIS EM NICE

HOTELES EN MADRID

HOTÉIS EM ROMA

IBIS FIRENZE NORD***
Situado a 20 minutos do centro da cidade. Dispõe de 220 apartamentos com ar condicio-
nado e acesso a internet wi-fi, incluindo 12 apartamentos adequadas para hóspedes com
mobilidade reduzida. Ele também conta com 4 salas para reuniões, um restaurante, bar,
serviço de aperitivos 24 horas.

HOTEL BARCELO ARAN PARK ****
O Aran Park, esta situado na nova área da Fonte Meravigliosa. Oferece 325 apartamentos
e conta com um ambiente inovador, uma ampla gama de serviços e design para oferecer
o máximo de conforto.

HOTEL BARCELO ARAN MANTEGNA ****
Situado no bairro residencial Garbatella a pouca distância do novo recinto das feiras e nas
imediações do centro histórico de Roma. O hotel oferece uma ampla gama de serviços,
apartamentos limpos e elegantes com design para oferecer o máximo de conforto.

EXCELSUITES CANNES ***
Se encontra a poucos minutos do Palácio de Festivais e Congressos, as praias da Croisette,
rue d’Antibes Shopping, a estação de trem, o porto antigo e os museus. Os apartamentos
estão totalmente equipados com ar condicionado, uma zona de estar independente e tv
de tela plana via satélite.

SUITE HOTEL ****
O hotel encontra adjacente a praia. Palais Nikaia, Place Massena e Cours Saleya são alguns
atrativos turísticos desta área. Os apartamentos modernos e de design de especial atenção
na comodidade e bem estar.

HOTEL TRYP ATOCHA ****
Situado em pleno coração de Madrid no chamado Triangulo da Arte, composto pelos prin-
cipais museus da cidade, à 10 minutos a pé, poderemos encontrar o Palácio Real, o Con-
gresso e as ruas mais representativas de Madrid. Dispõe de 6 andares e um total de 150
apartamentos.
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HOTEL AGUMAR ****
O hotel Agumar se encontra situado junto ao coração cultural e comercial de Madrid, onde
a requintada decoração e seu inigualável serviço serão as características do ambiente per-
feito para sua estadia em Madrid.

HOTEL FLORIDA NORTE ****
Situado no centro de Madrid a poucos passos do Palácio Real. O hotel Florida Norte se
encontra em um elegante edifício construído a poucos passos da Gran Via e Plaza España.
Os apartamentos do Florida Norte são simples e práticos.

HOTÉIS EM BARCELONA

HOTEL CATALONIA GOYA ****
Situado no bairro de Salamanca que é a zona comercial e de negócios de Madrid e tem
um fácil e rápido acesso a qualquer parte da cidade. O hotel oferece 88 apartamentos in-
dividuais e duplos confortáveis, espaçosos e a prova de som.

HOTEL CONFORTEL BEL ART ****
O Confortel Bel Art se encontra no bairro barcelonês do Eixample no chamado Triângulo
de Gaudi, formado pela Sagrada Família, o Parc Guell e o glamoroso Passeig de Grácia. O
hotel foi recentemente reformado e dispõe de 94 apartamentos.

HILTON BARCELONA ****
Situado no centro do distrito financeiro de Barcelona. Dispõe de apartamentos conteporâneos de
25 metros quadrados com isolamento acústico e oferecem cama King, janelas grandes e uma
fantástica vista da cidade de Barcelona. Os apartamentos minimalistas oferecem uma área de tra-
balho independente, um banho privado com ducha e banheira, tv com tela de plasma.

CATALONIA ATENAS****
O hotel se encontra situado nas proximidades da Sagrada Família e esta muito bem co-
municado com o centro urbano. Conta com apartamentos completamente equipados e
com conexão wi-fi grátis, um terraço com piscina e solarium. Vistas panorâmicas da cidade
desde a parte superior do hotel.
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HOTÉIS EM VALÊNCIA

HOTÉIS EM SANTIAGO DE COMPOSTELA

HOTÉIS EM GRANADA

HOTÉIS EM SEVILLA

HOTEL INN VALENCIA ****
Situado em frente da Cidade das Artes e das Ciências de Valência. Oferece apartamentos
modernos com ar condicionado, conexão wi-fi. Tem uma piscina na cobertura, um bar e
terraço.

HOTEL ABADES NEVADA PALACE ****
O hotel Abades Nevada Palace é um estabelecimento com arquitetura vanguardista, a 5
minutos do centro histórico de Granada e da preciosa Alhambra. Oferece a seus clientes
instalações e serviços com todo tipo de comodidades.

HOTEL MACIA CÓNDOR ****
O hotel Macia Cóndor se encontra perto do centro comercial de Granada, a pouca distância
a pé da Alhambra. Este estabelecimento oferece um ambiente seleto, serviço personalizado
e um alto grau de conforto e comodidade. Dispõe de 104 apartamentos.

MELIA LEBREROS ****
Situado no centro de Sevilla e muito próximo da Estação de Santa Justa (AVE). Frente ao
hotel, os comércios do centro El Corte Ingles e o Nervion Plaza, as principais zonas de tra-
balho e entretenimento da cidade. Dispõe de 437 apartamentos dotados de uma confor-
tável cama king size e camas individuais (twin) e vestidas com tecidos de alta qualidade,
contam uma completa carta de almofadas, tv lcd 37”, ar condicionado com controle indi-
vidual frio / calor.

HOTEL TRYP SANTIAGO ****
Se encontra estrategicamente situado em uma nova zona residencial de Santiago, rodeada
de um parque natural que permite desfrutar de um ambiente tranquilo a poucos metros
de um centro comercial e das principais artérias de saída e entradas da cidade.

HOTEL NH OBRADOIRO ****
Construído a minutos da histórica Praça do Obradoiro no coração de centro antigo. O hotel
oferece uma grande variedade de comodidade e instalações dentro de um ambiente mo-
derno e tradicional.



NOSSOS HOTÉIS NA EUROPA326

HOTÉIS EM LA CORUNÃ HOTÉIS EM BILBAO

HOTEL TRYP LA CORUÑA ****
Situado na principal área comercial de La Corunã a somente 5 minutos andando do Porto
de 15 minutos do centro histórico e das Praças de Riazor e Orzán. Os apartamentos possui
todas as comodidades de um hotel moderno, design em estilo funcional.

HOTEL MELIA BILBAO *****
O Meliá Bilbao está situado a 300 metros do Museu Guggenheim apresenta um desenho
inspirado no escultor Eduardo Chilida. Todos os apartamentos são luxuosos e equipados
com tv de tela plana, calefação regulável.

HOTÉIS EM LISBOA

HOTÉIS EM PORTO

HOTEL HOTEL IPANEMA ****
Construído em Campo Alegre, uma das áreas mais prestigiadas da cidade, muito perto do
centro histórico e suas atrações. Recentemente renovado e redecorado para proporcionar
uma atmosfera mais moderna e ao mesmo tempo cômoda e prática.

HOTEL TIARA PARK ATLANTIC *****
Construído na Avenida da Boavista, é um hotel moderno que oferece todo o tipo de luxos
e comodidades. Encontra-se a poucos quilômetros das praias do Porto. O hotel conta com
232 apartamentos.

HOTEL TIARA PARK ATLANTIC *****
Situado em frente ao famoso parque Eduardo VII, o Tiara Park é um luxuoso hotel 5*, que
dispõe de 331 quartos espaçosos e decorados de forma clássica em um estilo moderno.

CORINTHIA****Sup
O hotel está situado a 5 minutos a pé do jardim zoológico de Lisboa e de uma estação de
metro. Tem visitas para o aqueduto e parque natural de Monsanto. Tem dois restaurantes,
um spa de luxo e quartos elegantes com ar condicionado. Todos os quartos estão equipa-
dos com tv por cabo, wi-fi gratuito e uma casa de banho privada com luxuosos artigos.
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HOTÉIS EM GRÉCIA

HOTÉIS EM ISTAMBUL

ZAFOLIA **** 
Hotel centralmente localizado, moderno, estiloso, com linhas robustas de granito e vidro
exterior e discreto marmore de luxo, madeira, couro no interior da construção. Dispõe de
192 apartamentos com cristais duplos, decoradas com tons naturais  de couro e madeira
que dão a sensação de uma acolhedora hospitalidade, garantindo ao mesmo tempo que
sua estadia em Atenas seja uma experiência agradável e única.

STANLEY **** 
O hotel tem uma localização muito conveniente a 700 metros do centro de Atenas e dispõe
de piscina, dois restaurantes e três bares, um deles no telhado. O alojamento tem ar con-
dicionado e acesso wi-fi gratuito e está a uma curta caminhada do Metaxourgeio. Os apar-
tamentos do Stanley Hotel estão insonorizados e estão equipados com piso alcatifado, tv
por satélite e varanda.

MARTI ISTAMBUL*****
Esta situado em Taksim, o centro comercial, centro cultural e comercial da cidade e também
grandes lugares de entretenimento e vida noturna. Projetado pelo internacionalmente re-
nomado designer de interiores Zeynep Fadillioglu, o hotel oferece 270 quartos com tons
onde dominam o roxo e azul, com um toque sutil de turquia clara. A maioria dos quartos
tem casa de banho de marmore e cristal com unidades de ducha separadas.

SENATOR ****
É no distrito de Faith, em Istambul, uma caminhada de 12 minutos do grande bazar. Dispõe
de quartos modernos com acesso wi-fi gratuito, são elegantes e decorados em tons de
bege, com acentos de madeira e acolchoadas cabeceiras. Além disso, estão equipados com
tv por satélite e mini bar. O spa do hotel tem um hammam tradicional de marmore e mas-
sagens de espuma. Os hóspedes podem exercitar no ginásio antes de visitar as atrações
turísticas de Istambul.

GRAND YAVUZ ****
Está a 10 minutos a pé da mesquita azul, Hagia Sophia e Palácio de Topkapi. Tem 111
quartos recentemente renovados confortável e relaxante e estão equipados com casa de
banho de luxo. Há também um health club com sauna, banho turco, jacuzzi e serviço de
massagens.

HOTEL CROWNE PLAZA OLD CITY
Localizado próximo aos lugares de interesse como Baños Beyazit, Mesquita de Suleymaniye
e Gran Bazar. O hotel dispõe de serviço completo de spa, piscina coberta, lojas de souvenirs.
Tem 265 apartamentos com ar condicionado e frigobar, cofre e conexão a internet de alta
velocidade.


