
Sempre especial

Sendo um dos hotéis mais emblemáti-
cos da cidade, o HF Ipanema Porto 
encaixa-se na perfeição, tornando 
qualquer estadia especial, do início até 
ao fim.

Localizado num importante centro de 
negócios e comercial, na zona da 
Boavista, é tão prático para uma curta 
estadia em trabalho, como central para 
uma visita ao Porto em lazer. 
O hotel conta com 150 quartos, 6 salas, 
restaurante e bar, assim como fáceis 
acesso às principais atrações turísticas 
seja a pé, de bicicleta ou utilizando os 
transportes públicos.

Always special

As one of the most emblematic hotels 
of the city , the HF Ipanema Porto fits 
perfectly, making any stay special, from 
beginning to end. 

Located in an important business and 
shopping area, in Boavista, it is as 
practical for a short business stay as it 
is central for a leisure visit to Porto. The 
hotel has 150 rooms, 6 meeting rooms, 
restaurant and bar, as well easily acess 
to some of the main tourist attractions 
whether on a walk, by bicycle or using 
public transport.

Rua do Campo Alegre, 156-172
4150-169 Porto Portugal
Telefone +351 226 194 100
booking.ipanemaporto@hfhotels.com
8º 37' 48" O / 41º 09' 09" N

150 quartos 150 rooms
6 salas 6 meeting rooms

HF
IPANEMA 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... 
A abertura do HF Ipanema Porto foi um momento marcante na tecnologia hoteleira no 
Porto? 

Não são poucos os que lembram o quanto a abertura do então hotel Ipanema Porto marcou a vida da cidade. 
“O primeiro hotel com uma central telefónica autónoma”, escrevia-se numa revista. “O único hotel no Porto totalmente 
climatizado”, lia-se noutra. E ainda “serviço da receção computadorizado”.  Estes serviços inovadores marcaram a história do 
hotel que até hoje continua a ser um dos hotéis mais prestigiados e reconhecidos na cidade.

Did you know that...
The opening of the HF Ipanema Porto was a defining moment in the hotel technology in Oporto? 

There are quite a few that remember how the opening of the then called Ipanema Porto marked the city life.
“The first hotel with an autonomous call centre”, wrote a magazine. “This is the only hotel in Oporto with air conditioning”, could 
be read in other. And also “computerised reception service”.  These innovative services defined the history of the hotel that, until 
now, continues to be one of the most prestigious and renowned hotels in the city.


