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Hotel Miguel Ángel
O Hotel Miguel Ángel mantém um ambiente clássico, graças às valiosas obras de arte que
o decoram. Inaugurado pela Rainha Dona Sofia, então princesa de Astúrias, no ano de
1977, desfruta de uma localização privilegiada por se encontrar cerca do coração
empresarial de Madrid e das lojas de luxo do bairro de Salamanca. Pioneiro em
proporcionar serviços exclusivos a clientes especiais, conta com um grandespa
que oferece circuitos de hidroterapia que incluem piscina interior climatizada,jacuzzi
, sauna finlandesa, banho turco e duche de essências.
O Hotel Miguel Ángel foi o alojamento escolhido por atores da importância de Jeremy Irons ou
Ewan McGregor e por artistas como Plácido Domingo, Peter Gabriel ou Cher. Mas, nas suas
memórias, o hotel guarda um lugar especial para o prémio Nobel da Literatura, Camilo José Cela,
que todas as semanas aqui ficava alojado.
A passagem do ex-presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton, é outra das boas
histórias do hotel. Acompanhado pela sua família, visitou Espanha em 1997 durante cinco dias.
Ocupado na totalidade pela delegação do então presidente daquele país, o hotel converteu-se no
lugar mais seguro do mundo. Para que a família Clinton se sentisse com em casa, foi criada uma
suíte à medida, um dos quartos foi transformado num grande roupeiro para uso exclusivo de
Hillary Clinton e foi contratada uma maquilhadora pessoal. Além disso, a família trazia consigo um
mordomo pessoal que se instalou na cozinha e provava tudo o que comiam.

Serviços
Gimnasio

Piscina cubierta

Serviços complementares
Antena parabólica

Ascensor

Bar / Cafetería

Caja fuerte

Cama supletoria

Coctelería

Jardín

Mini-bar

Peluquería

Restaurante

Salón de actos / sala de reuniones

Servicio de habitaciones 24 horas

Servicio de lavandería

Servicio de tintorería

Televisión de pago

Terraza bar

Informação de interesse
Endereço

Zona

Calle de Miguel Ángel, 29-31 28010

Chamberí

Telefone

Fax

(+34) 91 442 00 22

(+34) 91 442 53 20

Correio electrónico

Web

hotel.miguelangel@grupobluebay.com

http://www.hotelmiguelangel.com/

Metro

Autocarro

Gregorio Marañon (L7, L10), Nuevos Ministerios (L6,
L8, L10)

5, 7, 12, 14, 16, 27, 40, 45, 61, 147, 150

Categoy

Cadeia

5 estrellas

Bluebay

Web oficial de Turismo Madrid

