HF
IPANEMA PARK
280 quartos 280 rooms
9 salas 9 meeting rooms
Rua de Serralves, 124
4150-702 Porto Portugal
Telefone +351 226 194 100
booking.ipanemapark@hfhotels.com
8º 38´ 59´ O / 41º 09´ 17´ N

Mais de tudo, por menos do que se
imagina
Subindo até ao topo do edifício é
possível abrir as portas para um céu
imenso e mergulhar sob o sol do Porto
ou deixar-se contagiar pela imensidão
das luzes que desenham o horizonte
após o pôr-do-sol.
O HF Ipanema Park oferece tudo isto e
muito mais, com 281 quartos e 9 salas,
a sua localização priviligiada entre o
rio, o mar e o centro do Porto, uma
oportunidade a não perder numa
viagem ao Porto.
More of everything, for less than one
can imagine
Going up to the top of the building it is
possible to open doors for a huge sky
and dive under the sky of Porto or to
get marvelled by the lights that draw
the skyline after the sunset.
The HF Ipanema Park offers all this
and much more, with 281 rooms and 9
meeting rooms, and its privileged
location between the river, the sea
and the city centre, it’s an opportunity
not to lose in a trip to Porto.

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...
O HF Ipanema Park é o único hotel 5* que dispõe de uma piscina no último piso com
vista panorâmica para a cidade do Porto?
Desde sempre, o hotel HF Ipanema Park teve como compromisso, a oferta de experiências únicas, diferenciadoras e exclusivas
aos seus hóspedes. Exemplo claro disso foi a construção de uma piscina exterior no último piso, onde é possível mergulhar sob o
céu do Porto e contemplar as luzes que desenham o horizonte depois do pôr do sol. Para conseguir estar sempre na vanguarda
da inovação, o 5* do grupo HF Hotels, foi alvo de várias remodelações ao longo da sua já longa história. A última remodelação do
HF Ipanema Park foi um testemunho claro do compromisso do grupo HF Hotels com o ambiente, em que a redução dos impactos
ambientais esteve presente desde o primeiro momento do projeto, conseguindo-se uma poupança anual equivalente a 238 923
kg nas emissões de CO2, ou seja, menos 11 946 árvores abatidas.
Did you know that...
The HF Ipanema Park is the only 5 star hotel with a swimming pool on the top floor with a panoramic view over Oporto?
The HF Ipanema Park hotel has always been committed to offering unique, distinctive and exclusive experiences to its guests.
That is clearly visible through the construction of an outdoor swimming pool on the top floor, where you can dive under the sky
of Oporto and contemplate the lights that draw the skyline after the sunset. To always be at the forefront of innovation, this 5
star hotel of the HF Hotels group suffered several renovations throughout its long history. The most recent renovation of the HF
Ipanema Park was a clear evidence of the commitment of the HF Hotels group to the environment, which included, since the
beginning of the project, the reduction of the environmental impacts, allowing to save the equivalent to 238,923 kg in CO2
emissions per year, in other words, 11,946 less felled trees.

