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LOCALIZAÇÃO / LOCATION
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Localizado a 5 minutos a pé do Aeroporto Francisco Sá Carneiro no Porto
e a 2 minutos a pé da estação de metro de Boticas, o renovado OPOHotel
Porto Aeroporto encontra-se num local privilegiado de distribuição
permitindo o fácil e rápido acesso quer ao centro do Porto quer a qualquer
destino do mundo.
Conveniently located at a 5 minute walk from the Francisco Sá Carneiro Airport - Porto and a 2 minute walk from the metro station of Boticas,
the renovated OPOHotel Porto Airport is placed in a highly accessible
intersection, allowing quick and easy access to Porto city center and to
any destination in the world.
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SERVIÇOS E FACILIDADES / SERVICES & FACILITIES
INFORMAÇÃO GERAL / GENERAL INFORMATION
4 estrelas
4 stars
2015
2015
2
2
Não fumadores
Não aceita animais
Features: Non smoking
Animals not accepted

Classificação:
Rating:
Ano de remodelação:
Renovation:
Nº de andares:
Nº of floors:
Características:

Recepção 24 horas
24-hour Reception
Pequeno-almoço das 04:00h às 10:00h
Breakfast from 04.00am till 10:00am
Transfer gratuito para hóspedes de e para o aeroporto
Free transport for guests to and from the airport
Internet gratuita em todo o hotel
Free internet throughout the hotel
Limpeza diária
Daily cleaning
Equipa multilingue
Multilingual staff
Serviço de lavandaria mediante pedido
Laundry service upon request
Business center
Duas salas de reuniões para clientes
Two meetings rooms for customers
Depósito de bagagens
Luggage storage
Serviço de despertar
Wake up call
Parque exterior gratuito para hóspedes mediante disponibilidade
Free outdoor parking for guests subject to availability
Parque pago indoor e outdoor
Paid indoor and outdoor parking
Bar com serviço de bebidas e refeições ligeiras
Bar service for drinks and light meals

ALOJAMENTO / ACCOMODATIONS
O hotel é composto por 64 Quartos dos quais, 6 são Suites (4 familiares e 2
executivas) e 3 estão adaptados para pessoas com mobilidade condicionada.
Deste total, o OPOHotel dispõem de 23 Quartos Duplos com cama de casal e
32 Quartos Twin com duas camas. Cada quarto dispõe de ar condicionado
individual, televisão por cabo, fechadura electrónica de segurança, mesa de
trabalho com telefone e todos os quartos Duplos tem a possibilidade de Cama
Extra. As casas de banho têm, por sua vez, chuveiro, secador de cabelo e
amenities.
The hotel comprises 64 Rooms of which 6 are Suites (4 family & 2 Executive)
and 3 are adapted for disabled guests. Of this total, the OPOHotel feature of
23 Double Rooms with double bed and 32 Twin Rooms with two beds. Each
room has individual air conditioning, cable tv, electronic security lock, desk
with telephone and all the double rooms have the possibility of Extra beds.
The bathrooms have shower, hair dryer and amenities.
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