HF
FÉNIX PORTO
148 quartos 148 rooms
Rua Gonçalo Sampaio, 282
4150-365 Porto Portugal
Telefone +351 226 194 100
booking.fenixporto@hfhotels.com
8 º 37' 50' O / 41º 09' 17' N

Um hotel diferente, para uma viagem
diferente
Arrojado e urbano, o HF Fénix Porto é
um hotel diferente, para uma viagem
diferente. Apresenta uma decoração e
iluminação cuidada, que marca a
envolvência dos espaços e com a
capacidade de transportar quem o
visita para o mundo da fantasia.
O hotel está localizado numa
privilegiada área comercial e centro
de negócios, entre a zona da Boavista
e a baixa do Porto. O Mercado Bom
Sucesso, o Shopping Cidade do Porto e
a Casa da Música são pontos de
passagem obrigatória e, tal como a
estação de metro, encontram-se a uns
passos de distância.
A different hotel for a different trip
Bold and urban, the HF Fénix Porto is a
different hotel for a different trip.
Shows a carefully thought decoration
and
lighting,
which
marks
the
atmosphere of the spaces with the
ability to take whoever visits into a
world of fantasy.
The hotel is located in a privileged
shopping area and business centre ,
between Boavista and downtown
Porto. The Bom Sucesso market, the
Cidade do Porto shopping centre and
Casa da Música are places to must visit
and, just like the metro station, they are
just a few steps away.

Atualmente, os HF Hotels são um grupo hoteleiro português posicionado no mercado urbano de turismo e dispõe de 8 unidades
hoteleiras estrategicamente localizadas em Lisboa e no Porto, que variam entre as categorias de 3, 4 e 5 estrelas.
The HF Hotels is a Portuguese hotel group positioned in the Portuguese urban tourism market with eight hotel units – 4 in Lisbon
and 4 in Oporto, ranging from three to five stars.

Sabia que...
A arquitetura do edifício HF Fénix Porto teve como inspiração a cidade do Porto?
A cidade do Porto caracteriza-se por uma arquitetura muito própria. As cores cinzentas, características da pedra e cimento, estão
presentes na maior parte dos edifícios mais antigos do centro da cidade, como por exemplo, a Câmara Municipal do Porto, a Torre
dos Clérigos ou mesmo a Sé do Porto. O centro histórico do Porto é Património Cultural da Humanidade desde 1996 e foi este
marco que inspirou a arquitetura deste hotel que viria a ser construído em 1998.
Did you know that...
The architecture of the HF Fénix Porto building was inspired by the city of Oporto?
Oporto is characterised by a very specific architecture, with grey colours, common in stone and cement, which are present in the
majority of the oldest buildings in the city centre, such as the City Hall, the Clérigos Tower or even the Cathedral. The historical
centre of Oporto is considered World Heritage of Humanity since 1996 and this milestone inspired the architecture of this hotel,
which was built in 1998.

