
Perfeito para um city break

O hotel HF Tuela Porto é o melhor 
ponto de partida para explorar esta 
encantadora cidade, com surpresas 
que estão à espera do outro lado da 
janela dos quartos. 
Localizado na zona da Boavista, um 
dos mais importantes centros de negócios 
e comerciais do Porto, alguns dos 
principais locais turísticos estão a uma 
curta distância do hotel. 

Os jardins do Palácio de Cristal, a Casa 
da Música, a sala de concertos mais 
imponente do Porto e a programação 
cultural e a diversidade gastronómica 
do Mercado Bom Sucesso, encontram-se 
disponíveis ao virar da esquina.

Perfect for a city break

The HF Tuela Porto is the best starting 
point to explore this charming city 
with surprises waiting just outside the 
room's window. Located in Boavista, 
one of the most important business and 
shopping centres in Porto, some of the 
main tourist attractions are just around 
the corner from the hotel.

The gardens of Palácio de Cristal, the 
Casa da Música, the most impressive 
concert hall in Porto and the cultural 
programme and the gastronomic 
diversity of the Bom Sucesso market 
are available just around the corner.
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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 nome do hotel HF Tuela Porto tem origem no rio Tuela?  

O primeiro proprietário do nosso hotel, nasceu em Vinhais, vila atravessada pelo rio Tuela.   Era nas margens calmas do rio que 
este senhor passava os seus tempos livres. Quando chegou ao Porto, o que lhe fazia mais falta eram esses momentos passados à 
beira rio, pelo que decorou o hotel com imagens do Rio Tuela e decidiu chamar ao próprio hotel: Tuela.

Did you know that...
The HF Tuela Porto's name had its origin in the name of the Tuela river?  

The first owner of our hotel was born in Vinhais, a town crossed by the Tuela river.  It was in this quiet riverside that this man spent 
his free time. When he arrived in Oporto, what he missed the most were those moments spent at the riverside, which is why he 
decorated the hotel with pictures of the Tuela river and decided to name it Tuela. 


