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 Destaques e dicas para tornar     
  a vossa estadia ainda mais 

  memorável

        Se viajarem de carro e estiverem à 
procura de um parque de estacionamen-
to, o staff do hotel irá direccionar-vos. 
Encontrarão um parque de estaciona-
mento seguro e a uma curta distância 
do hotel. Também terão igualmente a 
amabilidade de transportar a bagagem e 
acompanhar-vos até à recepção.

         
         Recomendamos vivamente o hotel 
para casais e não tanto para famílias, 
devido à concepção dos quartos e às 
instalações e serviços disponíveis.

          Embora tenham uma extensa e 
agradável lista de vinhos, guardem-na 
para o jantar e optem primeiro por um 
cocktail a partir da selecção baseada nos  
sentidos ao final da tarde. Optámos pelo 
cocktail 'Blind' apresentado acima. Com 
tequila, sugestões de notas agridoces e 
alecrim, é uma verdadeira festa para o 
nosso paladar.

     
         Levou-nos algum tempo a de-
scobrir se o nosso quarto tinha ou não 
uma televisão. E de facto tinha, contudo 
estava curiosamente escondida no espe-
lho, embora com tantos e maravilhosos 
pormenores por descobrir no hotel, a 
última coisa com que se irão preocupar 
seja a televisão.

Como reservar:

  TOREL PALACE PORTO
Dêem à vossa vida agitada uma bela pausa no imponente Torel Palace Porto, que 
é não só um hotel, mas também uma amálgama de história, beleza arquitectónica, 

encanto literário e cozinha requintada.
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LOCALIZAÇÃO
Situado no coração do Porto, numa rua calma 
e menos turística, encontra-se o esplêndido 
Torel Palace Porto. Se estiverem interessados em 
explorar algumas das atracções do Porto, o hotel 
fica apenas uma curta caminhada da Praça da 
Liberdade, da Estação de São Bento e da Praça da 
Batalha, onde se situam o Teatro Nacional de São 
João e a Igreja de Santo Ildefonso. Uma agradável 
descida a pé também vos levará à pitoresca mar-
gem do majestoso Rio Douro.

ESTILO & CARÁCTER
A grandeza da arquitectura desta unidade 
hoteleira irá certamente levar-vos de volta à era 
romântica do século XIX e fascinar os vossos 
sentidos. O hotel que foi criado no Palacete Cam-
pos Navarro e completado em 1861, pertencia 
aos Campos Navarros, uma família abastada cuja 
fortuna proveio da exportação de produtos como 
tecidos, vinho, azeite e cereais. 
Entrar no hotel é tal e qual como entrar num 
palácio de um conto de fadas, pois somos 
recebidos por um grande e opulento candelabro 

e tapetes vermelhos que, de forma convidativa, 
continuam pela larga escadaria. Ao subirmos 
pela escadaria deste magnífico edifício de quatro 
andares, encontramos a mais deslumbrante cla-
rabóia. Esta é elegantemente constituída por oito 
painéis, quatro com decorações florais e quatro 
que simbolizam a família Campos Navarro: Mer-
cúrio, o deus romano dos mercadores; a Alegoria 
da Indústria; Minerva, a deusa das artes e da 
ciência; e a Alegoria da Navegação.
A literatura, o conceito do hotel, está na própria 
essência do mesmo. Prestando homenagem 
aos famosos homens e mulheres da literatura 
portuguesa, os livros podem ser descobertos 
em recantos e mais recantos em todo o edifício 
e até são igualmente implementados no design 
arquitectónico, desde as grandiosas pinturas dos 
vários autores, aos retratos nos tectos ornamenta-
dos e livros antigos, que se apresentam de forma 
original pendurados nas áreas de recepção e da 
biblioteca.
Este conceito acrescenta ainda mais um toque de 
romance a um palácio já encantador e, assim, o 
hotel irradia uma aura de luxo clássico enredado 
no feitiço mágico da história da literatura.

INSTALAÇÕES & SERVIÇOS
A biblioteca do hotel é luxuosamente decorada 
com um conjunto de poltronas e sofás tornan-
do-se assim num espaço acolhedor e convidativo 
para nos perdermos nas mais variadas obras 
literárias. Poderão simplesmente relaxar e admi-
rar o tecto de livros que parecem dançar à volta 
de um belo lustre. Qualquer que seja o propósito 
da vossa visita, é um imperativo que desfrutem 
desta magnífica sala. 
Para quem precisar de relaxar um pouco mais, 
então recomendamos que se mimem na Calla 
Wellness Suite. Há 50 anos a transformar a 
água do mar em produtos de cuidado da pele, a 
Phytomer é um dos nomes do portfólio exclusivo 
deste SPA para tratamentos faciais e corporais.
A jóia escondida e também um dos pontos 
altos da nossa estadia que tanto encanto traz a 
este hotel é sem dúvida a área exterior comum, 
complementada pela sombra dumas bonitas 
glicínias e com um terraço decorado pelos bo-
nitos candeeiros, que contrastam com a luxuosa 
piscina de cor de jade de tirar o fôlego. Quer seja 
para jantar ou para relaxar nas espreguiçadeiras 
“king-size” esta é mais uma zona do hotel que 
deve ser experienciada. Aliás recomendamos 
até que se beba um cocktail à beira da piscina 
iluminada pela lua após o pôr-do-sol. Seria uma 
pena que passassem o final do dia em qualquer 
outro lugar.

QUARTOS
Cada um dos 24 quartos que integram o hotel 
homenageia um escritor português diferente. 
Ficámos alojados na suite Almeida Garrett. 
Após entrarmos com a ajuda duma bonita chave 
dourada, a primeira coisa em que reparámos foi na 
magnífica pintura do autor Almeida Garret, que 
se apresentava ao lado de uma pequena mesa com 
algumas das suas mais famosas obras literárias e 
também com uma pequena seleção de deliciosas 
iguarias doces, um toque muito acolhedor. 
Um grande cubo espelhado ocupava o centro do 
nosso quarto e dentro dele, uma esplêndida casa 
de banho de mármore com um lavatório para ele 
e para ela. Uma vez percorrido o quarto, descobri-
mos-lo em toda a sua grandiosidade e apreciamos 
os elementos de conforto e design contemporâneo 
que não perturbam de todo a arquitectura clássica 
original do palácio. Uma das nossas memórias 
favoritas foi ao acordar quando olhámos para cima 
e nos apercebemos do extraordinário estuque nos 
tectos altos, uma grandiosa obra de arte e uma 
sensação majestosa que nunca esqueceremos.

EXPERIÊNCIA GASTRONÓMICA
Estimulem os vossos sentidos ao jantar no 
restaurante Blind que presta homenagem a um 
dos livros mais famosos de José Saramago, "Ensaio 
sobre a Cegueira". A ementa do aclamado chef 
Vitor Matos baseia-se numa espetacular seleção 
de produtos locais e oferece 'momentos' numa 
experiência às cegas já que nunca sabemos qual 
o prato que se segue. Deliciámo-nos com o patê 
de caranguejo, com melancia e laranja, e com o 
incrível robalo selvagem, feijão verde citronela e 
mascarpone  com camélias e biscoitos terminado 
com um Porto envelhecido. O menu é sazonal e 
recomendamos que não percam esta experiência 
verdadeiramente única. Também está disponível 
no terraço um almoço gastro e o pequeno-almoço 
à la carte é igualmente divinal e poderá também 
ser servido no nosso quarto.

Website: torelboutiques.com/torel-
palace-porto
Email: reservas@torelpalace
porto.com 
Tel: +351 226 090 559


