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O elegante 4 estrelas, está localizado entre o Rio Lima e o Monte 
Santa Luzia, apenas a 5 minutos do centro histórico da cidade de 
Viana do Castelo, no coração de Portugal. Dispõe de quartos de 
design elegante e equipados com todo o conforto, para desfru-
tar de uma estadia única. Dispõe de um maravilhoso Centro de 
Bem-Estar com sauna e banho turco, conta ainda com uma sala de 
ginástica, 2 piscinas e um centro empresarial composto por 6 salas 
de conferências. O seu restaurante serve menu à carta ao peque-
no almoço, almoço e jantar, preparando pratos requintados da 
gastronomia Portuguesa. Os hóspedes podem também saborear 
os deliciosos vinhos locais da adega de vinhos do Bar. A Estação 
de Viana do Castelo está a apenas 1 km de distância, enquanto 
o Aeroporto Internacional do Porto fi ca a 40 minutos de carro .

Business & Spa Hotel ****

Av. Capitao Gaspar de Castro. VIANA DO CASTELO

Axis Viana

A Pousada de Viana do Castelo está situada no alto do Monte 
de Santa Luzia, em Viana do Castelo, com uma das vistas mais 
deslumbrantes de Portugal. Dispõe de uma fantástica piscina ex-
terior e o Magic SPA, onde poderá relaxar ou revigorar com uma 
massagem, restaurante, bar, com varandas e terraços para que 
possa desfrutar da vista. Os seus 51 quartos dispõem de internet 
Wi-Fi gratuita e apresentam vistas panorâmicas sobre o estuário 
do rio Lima e a cidade. O centro de Viana do Castelo fi ca a 10 
minutos de carro da Pousada, a cidade de Braga está a apenas 
54 km de distância e o aeroporto mais próximo é o Francisco Sá 
Carneiro a 67 km.

Pousada

Monte de Santa Luzia. VIANA DO CASTELO

Pousada Viana do Castelo

O Axis Vermar Conference & Beach Hotel está localizado na Pó-
voa de Varzim e está situado na praia, e para os seus serviços 
é uma opção ideal para viagens de negócios ou férias em fa-
mília. Conta com 208 quartos, espaçosos e equipados com ar 
condicionado, banho, mini-bar e televisão de ecrã plano. No 
restaurante Axis Vermar Conference & Beach Hotel poderá des-
frutar da cozinha tradicional Portuguesa e internacional. O hotel 
também tem um campo de ténis e parque infantil para os mais 
novos. Além disso, a partir do hotel pode praticar desportos ao 
ar livre, como BTT e caminhadas.

Hotel Conference & Beach ****

Rua da Imprensa Regional, s/n. POVOA DO VARZIM

Axis Vermar

Hotel localizado em frente ao Oceano Atlântico, a apenas 65 Km 
do Porto e a 50 Km de Braga. Conta com 60 quartos, 31 dos quais 
virados ao mar e dispõem de varanda ou terraço, os restantes 
29 virados ao Monte de Santa Luzia, incluindo 1 suite de luxo, 2 
suites executivas, 6 suites júnior, 2 quartos para defi cientes. Equi-
pados com WC completo, incluindo secador de cabelo, cofre, 
minibar, ar condicionado, Tv. TFT (51 cm) satélite e por cabo e 
telefone. Complementa-se com 1 restaurante e 1 bar, Health and 
Fitness Club & SPA, com 2.000 m2 (centro fi tness, 1 piscina inte-
rior água salgada aquecida, banho turco), 1 piscina com jogos de 
água (pago), 3 salas de reunião, jardim e parking.

Hotel ****

Av. Cabo Verde - Praia Norte. VIANA DO CASTELO

Flôr de Sal
�

Unidade hoteleira moderna no centro da cidade próximo do ca-
sino e da praia. Tem 62 quartos com casa de banho, telefone, ar 
condicionado, TV cabo, vidros duplos (insonorização), sistema 
de detecção de incêndio, frigorífi co. Internet sem fi os disponível.
Alguns quartos têm varanda ou terraço. Complementa-se com 
sala de conferências, sala de TV, lavandaria, cofre e estaciona-
mento. A cidade do Porto pode estar a uma hora de metro, a 10 
minutos a pé do hotel. A viagem para o aeroporto Francisco Sá 
Carneiro, na mesma linha, leva apenas 25 minutos.

Hotel **

Rua dos Cafés, 16. POVOA DO VARZIM

Luso Brasileiro
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Implantado na áerea de paisagem protegida do litoral de Espo-
sende, entre dunas, praia e pinhal e a foz do rio Cávado, a 30 mi-
nutos do Porto. Conta com 191 quartos totalmente mobilados, 
equipados com ar condicionado, cofre privativo, Tv., telefone, 
banho privativo e varanda. Complementa-se com restaurante, 
piscina de adultos e crianças (exteriores), parque infantil, campo 
de futebol, bowling, tenis de mesa, putting green, ginásio, court 
de ténis, bilhar e sala Tv. Centro de Congressos com 8 salas de 
reuniões com luz directa (uma delas com capacidade para 400 
pessoas) e parque de estacionamento (livre).

Hotel Beach & Resort ****

Av. Sousa Martins. ESPOSENDE

Axis Ofi r 

O Douro Palace Hotel Resort & Spa apresenta-lhe um ambien-
te requintado e acolhedor, rodeado pelas ancestrais vinhas da 
região do Douro, classifi cadas como Património Mundial da 
Humanidade. Mantendo a traça original e histórica, permite a 
cada hóspede uma relação próxima com a natureza, espelhada 
nas águas serenas do Rio Douro. Os seus 60 quartos, contem-
porâneos e direcionados para o rio, oferecem-lhe o conforto 
que necessita e a excelência que exige, proporcionando-lhe uma 
estadia memorável, seja em trabalho ou em lazer. Desfrute do 
ambiente descontraído do Restaurante Eça e de qualquer um 
dos Bares e aproveite para degustar a típica gastronomia local. O 
Hotel dispõe de carregadores elétricos para automóveis.

Hotel Resort & Spa ****

Lug. Carrapatelo - Sta. Cruz do Douro. BAIAO

Douro Palace

Ambiente relaxante e acolhedor, rodeado pelas ancestrais vinhas 
da região do Douro, classifi cadas como Património Mundial da 
Humanidade. Moderno e elegante, permite a cada hóspede uma 
relação próxima com a natureza, espelhada nas águas serenas do 
Rio Douro. Conta com 70 quartos, todos com vistas panorâmi-
cas sobre o rio, oferece o conforto que necessita e a excelência 
que exige, proporcionando uma estadia única, seja em trabalho 
ou lazer. Desfrute do ambiente descontraído do Restaurante e 
do Bar para degustar a típica gastronomia local, também o Th e 
Royal SPA sabe aliar a calma que nos rodeia aos 4 elementos na-
turais: ar, água, fogo e terra. A pensar nos seus negocios conta 
ainda com 6 salas de eventos adaptáveis a todos os seus desejos.

Hotel & Spa *****

Lugar de Portela do Rio. BAIAO

Douro Royal Valley

Conta com 182 quartos, dos quais 20 suites executivas com kit-
chenette, 20 quartos comunicantes, 1 suite presidencial, 2 quartos 
adaptados a defi cientes. Todos equipados com ar condicionado 
com controlo individual, Tv. LCD, canais digitais por cabo, telefo-
ne directo, acesso à internet com banda larga, cofre, minibar, ser-
viço de quartos 24 horas,. Complementa-se com Business Center, 
Wellness Center & Spa, loja de souvenirs, serviço de lavandaria, 
Internet Wireless nas áreas úteis do hotel, serviço de baby-sitter (a 
pedido), parking/garagem,  disponibiliza 6 salas numa área dedi-
cada a congressos e eventos numa área de 750 m2, onde se situam 
6 salas polivalentes, bar das salas, business center.

Hotel & Spa *****

Av. General Carrilho da Silva Pinho nº 8. BRAGA

Melia Braga
�

Conta com 42 quartos twin, distribuidos por 3 pisos, todos com 
banho privativo e varanda, equipados com mini bar, cofre, Tv. 
LCD e ar condicionado. Complementa-se com restaurante, sala 
de jogos, parque infantil, piscinas exteriores climatizadas para 
adultos e crianças, SPA com sauna, banho turco, jaccuzzi, 3 salas 
de massagens, ginásio fi tness, piscina interior e zona de repou-
so. Possibilidade de efectuar desportos de aventura, tais como 
rafting, BTT...

Hotel ****

Lug. do Alto da Corda - Monte da Paradela. MONDIM DE BASTO

Água Mondim de Basto

Situado em Braga, a 2,9 km da Sé Catedral de Braga. O hotel Vila 
Galé Collection Braga tem 123 quartos dos quais destacamos 
20 quartos familiares. 10 quartos superiores e 15 suites. Um dos 
quartos está adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. 
Quartos com telefone, wifi  gratuito, ar condicionado, mini-bar, 
cofre, secador de cabelo, roupão e chinelos. O Hotel dispõe de 
piscina exterior para adultos, piscina exterior com escorregas 
para crianças, parque infantil, jardins, restaurante, bar, parque de 
estacionamento (pago), zona de wellness (com piscina interior 
aquecida, duche Vichy e ginásio), lavandaria e rececão 24 Horas.

Hotel ****

Largo Carlos Amarante. BRAGA

Vila Galé Collection Braga
�
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Situado em frente à estação de metro do Heroísmo e, a poucos 
minutos a pé do centro histórico e da área comercial do Porto, 
este fantástico hotel de 4 estrelas combina desenho e conforto 
num ambiente inigualável. Entre as magnífi cas instalações do 
hotel Eurostars Heroísmo, construído em 2015, destacam-se 
os seus quartos bem equipados, alguns com terraço. Além de 
dispor de ginásio ao ar livre, o Eurostars Heroismo oferece ainda 
um fantástico serviço de Business Centre e, salas de reunião com 
equipamento audiovisual, Wi-Fi gratuito e serviço de bar e res-
taurante. A mistura perfeita para garantir o sucesso de qualquer 
tipo de evento e reunião de empresa.

Hotel ****

Rua do Heroismo, 235. PORTO

Eurostars Heroismo

Hotel situado no centro da cidade, na famosa zona das galerias 
e arte, entre o centro histórico e a zona comercial da Boavista, 
a 15 km do Aeroporto, a 5 Km da Estação de Comboio e a 10 
km da Exponor. Conta com 47 quartos twins, 30 quartos duplos, 
4 quartos individuais, 7 junior suites, 1 quarto para defi cientes, 
equipados com ar condicionado, aquecimento, parabólica, pay-
per-view, música, minibar, cofre segurança, ligação PC e quartos 
Não Fumadores. Complementa-se com lavandaria, restaurante, 
cafetaria-bar, room-service, sala para banquetes/reuniões e con-
gressos, parque de estacionamento e garagem, business centre, 
jardim e acessos para defi cientes.

Hotel ****

Rua do Rosário nº 160. PORTO

Eurostars das Artes
�

Situado no coração da zona central do Porto, é um moderno 
hotel com 292 confortáveis quartos, todos equipados com AC, 
telefone de ligação directo, mesa de trabalho com ligações para 
fax/modem/PC, televisão (satélite e canais pagos), minibar, co-
fre individual, casa de banho privativa com secador de cabelo 
e chave de acesso electrónica. O hotel oferece ainda os serviços 
do restaurante-cervejaria “Paris Texas”, o bar “Soul & Blues” com 
música ao vivo, SPA SATSANGA (piscina interior aquecida, ja-
cuzzi, sauna, etc. Pago directo. Horário limitado a crianças até 15 
anos - consultar.), sala de jogos, internet wi-fi  grátis nos quartos 
e zonas comuns, garagem e parque de estacionamento. Acesso á 
Internet Wi-Fi  gratuito nos quartos e nas zonas comuns. 

Hotel ****

Av. Fernao de Magalhaes nº 7. PORTO

Vila Galé Porto

O Eurostars Porto Centro está localizado no Porto, a 300 metros 
da Rua da Galeria de Paris. Como seu hóspede poderá desfru-
tar do bar no local. Cada quarto climatizado deste hotel está 
equipado com uma televisão de ecrã plano. Para maior con-
forto, desfrutará de produtos de higiene pessoal gratuitos e de 
um secador de cabelo. O Eurostars Porto Centro fornece acesso 
Wi-Fi gratuito por toda a parte. Há uma recepção 24 horas na 
propriedade.

Hotel ****

Rua Sampaio Bruno, 77. 4000-124. PORTO

Eurostars Porto Centro

Sediado junto à Igreja da Lapa, o Hotel Cristal Porto localiza-se 
a uns escassos 800 metros daquela que é considerada a sala de 
visitas da cidade, a Avenida dos Aliados, que nos abre as por-
tas aos encantos e recantos de uma área de grande valor esté-
tico e carácter cénico, com uma enorme riqueza panorâmica. 
Projectada a pensar no conforto e requinte do cliente, como é 
nosso apanágio, esta nova unidade hoteleira de quatro estrelas 
irá dispor de: 95 quartos, distribuídos entre Suites, quartos Su-
periores, Standard, Deluxe e comunicantes assim como quartos 
adaptados para defi cientes. Conta  ainda com restaurante com 
capacidade até 200 pessoas, Bar, duas salas de reuniões, amplo 
jardim interior, parquede estacionamento privado com capaci-
dade para 78 viaturas (sujeito a suplemento).

Hotel ****

Travessa Antero de Quental, 360. PORTO

Cristal Porto

Situado em pleno coração do Parque Nacional Peneda-Gerês, 
uma das 7 “Maravilhas de Portugal”, dispõe de uma localização 
privilegiada, bem no centro da Reserva Mundial da Biosfera. No 
centro da Estância, em frente às Termas e ao Spa, o Hotel Águas 
do Gerês recentemente reconstruído e remodelado consegue 
manter o charme e o encanto do passado, aliados ao conforto, 
profi ssionalismo e qualidade do séc. XXI. Conta com 53 Quar-
tos e 2 Suites, incluem ar condicionado, aquecimento e baño.  o 
Águas do Gerês Hotel oferece uma piscina exterior sazonal no 
exuberante Parque Nacional Peneda-Gerês. O restaurante do 
hotel serve pratos regionais na sala de refeições. Bebidas interna-
cionais e tradicionais portuguesas são servidas no bar.

Hotel Termas & Spa ***

Av. Manuel F. da Costa nº 136. GERÊS

Aguas do Gerês
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Único 5* do Norte de Portugal localizado em frente à praia,a 
apenas 2 minutos da cidade de Espinho e 15 min.da Cidade do 
Porto. 166 quartos, 8 suites, a maioria com varanda e vista mar, 
equipados com ar condicionado, Tv. Cabo, rádio,Telef., Minibar e 
Cofre (vista mar). Moderno Spa & Wellness Center: área Interior-
Piscina interior, dinâmica, ambas com água do mar aquecida, 
ginásio, zona de saunas, área de tratamentos (10 gab.), 2 salas 
de repouso com wave dream e gabinete clínico. Área Exterior-
Piscina exterior água do mar,courts ténis, voleibol de praia, mi-
nigolfe, futebol e parque infantil. Complementa-se com Internet 
Wireless grátis, 2 Restaurantes, 2 Bares, 17 salas reunião, estacio-
namento gratuito, heliporto e 20.000m2 de jardins.

Hotel Spa & Wellness Center *****

Av. da Liberdade, 212. ESPINHO

Solverde

Resort à beira-mar e situado mesmo em frente à praia, oferece 
aos seus clientes alojamentos confortáveis sob a forma de quar-
tos independentes e auto-sufi cientes, totalmente equipados 
com casa de banho, cozinha, ar condicionado nas áreas públicas, 
sala de jantar/estar, varandas individuais-com vistas deslum-
brantes sobre a praia e o oceano, telefone directo, radio e TV sa-
télite, assim como 83 apartamentos. Dispõe de um restaurante, 
bar e cafeterias mesmo defronte do oceano. Dispõe de parque 
privativo e garagem. 

Hotel/Apartamento ***

Rua 21 nº 77. ESPINHO

Solverde

Situado em Vila Nova de Gaia, o Novotel Porto Gaia disponibi-
liza quartos com acesso Wi-Fi gratuito e uma televisão de ecrã 
plano com canais por cabo. O Hotel fi ca a apenas a 10 minutos 
de carro do centro da cidade do Porto. Conta com piscina exte-
rior, bar e restaurante. Os quartos têm uma decoração moder-
na, ar condicionado e mini-bar. As crianças podem divertir-se 
na área de jogos de vídeo do Novotel Porto Gaia e nos parques 
infantis interiores e exteriores. Recepção 24 horas por dia.

Hotel ***

Lugar das Chas - Afurada. PORTO

Novotel Porto Gaia

Em Espinho, frente à Praia da Baía e ao Passeio Marítimo e mes-
mo ao lado do Casino aberto todo o ano. Hotel não fumador 
que dispõe de 133 quartos (incluindo 6 Suites), confortavelmen-
te equipados com casa de banho com  secador, minibar, ar con-
dicionado, telefone, Tv. por cabo, cofre grátis na recepção. Infor-
mamos que não é permitido fumar no Hotel PraiaGolfe. As suas 
instalações complementam-se com várias Salas de Reuniões, 
2 restaurantes panorâmicos, bar, piscina interior climatizada, 
sauna, massagens, talassoterapia, banho turco e sala de cardio-
fi tness. Durante os meses de julho e agosto, os nossos clientes 
dispõem de um programa de animação.

Hotel ****

Rua 6. ESPINHO

Praiagolfe

O Star Inn Porto, localizado a 500 metros da Estrada de Circun-
valação N14, a 12 minutos de carro do Aeroporto do Porto, é 
o 1º design hotel de baixo custo da cidade. Combina acomo-
dações modernas, uma decoração elegante em todas as áreas e 
acesso gratuito à Internet. Os quartos climatizados do Hotel Star 
Inn Porto apresentam um estilo contemporâneo, televisões de 
ecrã plano e uma secretária. O Area Cafe do hotel está aberto 
24 horas por dia, todos os dias, e serve uma variedade de bebi-
das e snacks ligeiros. O Lounge Bar Th e Star Inn propõe famosos 
vinhos portugueses e algumas bebidas espirituosas locais. Esta-
cionamento gratis.

Hotel ***

R. Senhora do Porto, 930. PORTO

Star Inn Porto

Muito mais que um hotel de design é um mergulho numa sinfonia 
de experiências. Integrado no emblemático edifício do Mercado 
do Bom Sucesso, aliando modernidade e conforto a toda uma 
orquestra de cultura, gastronomia e história. Dedicado à Casa 
da Música e ao universo musical, com acesso direto ao mercado, 
tornando-se assim um novo ponto de encontro de música, arte, 
compras, sabores e negocios. Com uma área total de 5.000m2, 
distribuídos por 5 pisos compostos por 85 quartos espaçosos e 
modernos, inspirados num compositor famoso, oferece-lhe as 
condições ideais para que fi que alojado com todo o conforto e 
comodidade. Conta ainda com Lobby Bar, Lounge, Restaurante, 
Sala Polivalente, Estacionamento e Eventos musicais constantes.

Hotel ****

Lg. Ferreira Lapa, 21 a 183. PORTO

Da Musica


