Bem-vindo a Madrid
Com uma estratégia que procura para os seus estabelecimentos edifícios singulares e únicos de cada
cidade, a cadeia AC reconverteu um palacete construído no princípio do século XX e protegido como
Património Nacional de Espanha num hotel de cinco estrelas. Situado na zona do Retiro, no triângulo
formado pelo Museu do Prado, Rainha Sofia e Thyssen Bornemisza, o AC Palacio del Retiro também
possui uma vista magnífica para este parque famoso. Mas a sua localização privilegiada na capital não é
o seu único atrativo. O estilo clássico da fachada exterior contrasta com uma decoração vanguardista e
moderna no interior. Depois de passarmos o limiar da entrada, podemos apreciar uma combinação
equilibrada de elementos e objetos criativos e das últimas tendências.
Construído com betão, forjados horizontais de ferro e madeiras muito trabalhadas, os materiais e os elementos
arquitetónicos deste edifício de quatro pisos foram recuperados ao máximo. Lorenzo Marqués, arquiteto e
responsável pelos interiores do hotel, afirma que, em linhas gerais, o hotel apostou numa tendência minimalista
e procurou uma harmonia entre o edifício tradicional e o mobiliário contemporâneo.
Hotel 100% livre de fumo.

Serviços
Gimnasio

Habitaciones familiares

Serviços complementares
Aparcamiento de pago

Ascensor

Bar / Cafetería

Caja fuerte

Cama supletoria

Coctelería

Guardería / Niñera

Habitaciones adaptadas personas con discapacidad

Hidromasaje / Jacuzzi

Mini-bar

Restaurante

Salón de actos / sala de reuniones

Servicio de habitaciones 24 horas

Servicio de lavandería

Servicio de tintorería

Terraza bar

Informação de interesse
Endereço
Calle Alfonso XII, 14 28014

Zona
Retiro

Telefone
(+34) 91 523 74 60

Fax
(+34) 91 523 74 61

Correio electrónico
pretiro@ac-hotels.com

Web
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/madreac-palacio-del-retiro-autograph-collection/

Metro
Banco de España (L2), Retiro (L2)

Autocarro
1, 2, 7, 15, 19, 20, 51, 52, 146, 202

Categoy
5 estrellas Gran Lujo

Última renovação
2004-01-01

Cadeia
AC
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