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Orfila
O Orfila é um daqueles hotéis que nos transporta para outra época mal cruzamos a porta.
Logo no exterior podemos intuir aquilo que se pode encontrar no interior, visto que está
instalado num palacete construído no século XIX, numa das zonas com mais encanto da
cidade, na rua que lhe dá o nome, em pleno bairro de Chamberí.
Lá dentro, as escadarias e o saguão, que permanecem tal como foram concebidos originalmente,
os tapetes das paredes, os móveis antigos e, de uma forma geral, o estilo clássico que predomina
no hotel, confirmam as expectativas iniciais. Cada quarto do hotel é único, com uma arquitetura e
decoração diferente dos outros, mas todos têm algo em comum: transportam-nos para o século
XIX, embora com as comodidades dos hotéis mais modernos.
O resto do hotel também está impregnado deste estilo palaciano. O salão de chá, a sala de
reuniões, o bar de estilo inglês e o restaurante El Jardín de Orfila completam a oferta para uma
estadia de luxo noutra época. Talvez por isto, o Orfila é o único hotel de Madrid que conseguiu a
integração na cadeia Relais & Châteaux, que reúne alguns dos pequenos hotéis mais
prestigiados do mundo e da qual fazem parte pouco mais de 400 estabelecimentos no mundo.

Serviços
Wi-Fi gratis

Serviços complementares
Antena parabólica

Bar / Cafetería

Caja fuerte

Cama supletoria

Jardín

Restaurante

Salón de actos / sala de reuniones

Servicio de habitaciones 24 horas

Servicio de lavandería

Terraza bar

Informação de interesse
Endereço

Zona

Calle Calle de Orfila, 6, 28010 Madrid 28010

Chamberí

Telefone

Fax

(+34) 91 702 77 70

(+34) 91 702 77 72

Correio electrónico

Web

inforeservas@hotelorfila.com

http://www.hotelorfila.com

Metro

Autocarro

Alonso Martínez (L4, L5, L10), Colón (L4)

3, 5, 7, 14, 21, 27, 45, 150, N19

Cercanías (Local train)

Categoy

Madrid-Recoletos

5 estrellas

Última renovação
1999-06-01
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