Opções de hotéis no centro de Londres
GREAT VALUE
4* Doubletree by Hilton London Victoria (formally The Hesperia
Victoria)
Este hotel central de Londres, está localizado em frente à Victoria
Station, proporcionando-lhe acesso imediato aos transportes públicos e
principais pontos de interesse de Londres. As principais atrações de
Londres, como a Abadia de Westminster, as Casas do Parlamento, Soho
e Trafalgar Square estão a curta distância. O Hotel Hesperia oferece
conforto de 4 estrelas com um serviço completo de portaria, bar,
restaurante e fitness. 30 minutos do aeroporto de Gatwick.
4* Grange Tower Bridge
O novo Grange Hotel Tower Bridge redefine acomodações de luxo no
famoso Tower Bridge. Este hotel oferece aos hóspedes uma vasta gama
de tratamentos de beleza e holística, bem como uma piscina de 25
metros e ginásio. Tower Hill fica apenas a 5 minutos a pé. O hotel dispõe
de um jornal diário gratuito. O restaurante The hotels Tower Bar and Grill
serve uma variedade de grelhados, à la carte e pratos autênticos. Uma
variedade de coquetéis e vinhos são oferecidos no bar do lounge. Tower
Bridge fica a apenas uma caminhada de 10 minutos do hotel.
5* Grange St.Paul’s
Conta com uma sofisticada mistura de estilo contemporâneo e estilo
moderno. Este hotel define novos padrões de luxo e elegância.
Perfeitamente situado no coração da zona financeira da cidade mas a
apenas alguns minutos das delícias do famoso West End, o Grange St.
Paul oferece um local perfeito para qualquer visita à capital. Quartos
deluxe e suítes proporcionam o máximo em elegância e luxo, enquanto
um átrio de vidro mantém uma incomparável seleção de restaurantes e
bares.

LUXURY LONDON
4* Grange Fitzrovia
Está situado no coração de West End e está a poucos minutos da
agitação de seus famosos teatros e lojas. Mobilados de forma
convidativa, com um átrio espaçoso e lounge bar, as suas características
originais foram cuidadosamente restauradas. Painéis de madeira,
mármore italiano e granito de todos os complementos nos interiores
sofisticados e luxuosos do hotel. Este hotel está a uma curta distância de
Oxford ST e é a base perfeita para explorar a cidade.
4* Grange Langham Court
O Grange Langham Court está maravilhosamente localizado no centro de
Londres, perto da famosa Regent Street, e apenas uma curta caminhada
da Oxford Street, Bond Street e Regents Park. Está também a poucos
minutos das atrações do West End, incluindo teatros, lojas, locais de
exposições e centro financeiro da cidade.
5* Royal Garden Hotel em Kensington
Fica perto do Kensington Palace. As instalações do hotel incluem o
famoso restaurante chinês Min Jiang, o restaurante Park Terrace, o Bar
Bertie e o Spa Soma.
4* Grange Rochester
Está situado em Westminster's Vincent Square e oferece um oásis de
calma no coração de Londres. Próximo ao Palácio de Buckingham,
Whitehall, Westminster Abbey e Catedral, as Casas do Parlamento e do
Rio Tamisa, em conjunto com algumas das melhores lojas de Londres e
teatros.
A TOUCH OF CLASS
4* Corus Hotel Hyde Park

Um dos mais belos hotéis perto de Hyde Park ostentando 389 quartos e
dois restaurantes. Este hotel está propositadamente situado próximo ao
Teatro de Londres e está apenas a uma curta distância a pé das lojas de
Oxford Street, Knightsbridge e as luzes brilhantes de West End.
4* Deluxe Lancaster London
Há uma coisa que os hóspedes do Lancaster sempre parecem concordar
- as vistas são de tirar o fôlego. Com o Hyde Park, o maior dos parques
reais, diretamente para o sul, o hotel tem indiscutivelmente as melhores
vistas em Londres. Este hotel está a uma curta distância de Marble Arch
e da infinidade de lojas de Oxford Street com Knightsbridge e Harrods a
apenas 10 minutos de táxi.
5* Grange City
Ótima localização e vista panorâmica única sobre a cidade. Com vista
para a Torre de Londres, este luxuoso hotel de 5 estrelas tem uma
piscina de 25 metros, um spa e um ginásio grande. Cada quarto tem
uma televisão LCD e 24 horas de serviço de quarto. O Grange City Hotel
abriga uma variedade de bares e restaurantes. Fica apenas a 20 minutos
da Catedral de São Paulo. Uma variedade de restaurantes pode ser
alcançado em poucos menos de 10 minutos.
POSH & PAMPERED
5* Grange Holborn
O elegante Grange Holborn Hotel está numa posição privilegiada para
satisfazer os visitantes mais exigentes. Aproveite os teatros locais, lojas,
museus, galerias e parques.
5* Landmark Hotel
No coração da elegante Marylebone, este luxuoso hotel tem um
deslumbrante átrio com telhado de vidro de 8 andares, com palmeiras

muito altas, um restaurante premiado, quartos luxuosos, uma piscina
coberta e spa. Os espaçosos quartos climatizados estão decorados com
tecidos finos e mobiliário fino. TV, Wi-Fi e banheiros de mármore.

