Web oficial de Turismo Madrid

Ritz Madrid
==================================
O Hotel Ritz de Madrid permanecerá encerrado a partir do
dia 28 de feveriro de 2018, para obras de restauro, que se
espera estejam terminadas no final de 2019.
==================================
Conhecido por ser o preferido da realeza europeia, o Hotel Ritz foi inaugurado por Alfonso
XIII e Victoria Eugenia de Battenberg em 2 de outubro de 1910. O hotel surgiu da
necessidade de um lugar para alojar a nobreza e as personalidades da época. Hoje, quase
cem anos depois, continua a receber as mais importantes figuras da cultura, da política ou
das artes, na sua excecional localização em pleno Triângulo da Arte.
Entre a realeza que já ficou hospedada neste hotel destacam-se a Casa Real do Mónaco, o
Marajá de Kapurtala e a esposa, o príncipe de Gales e Lady Di ou o duque de Windsor e a
esposa. A lista de estrelas de Hollywood também é longa: Henry Fonda, Cary Grant, Orson
Welles, Rita Hayworth, Sofia Loren, Elisabeth Taylor, Richard Gere, Warren Beatty, Mel Gibson,
Jodie Foster ou Julia Roberts são alguns daqueles que já passaram por este hotel centenário.
Na memória também ficam os vinte anos em que a atriz Ava Gardner escolheu este hotel para as
suas estadias em Espanha ou a visita de Frank Sinatra. Mas se há uma estadia de um famoso
que merece destaque, então essa será a de Linda Fiorentino, mulher fatal do cinema norteamericano que se hospedou no Ritz em diversas ocasiões. A atriz afirma que, de cada vez que
vem ao hotel, não consegue dormir por causa da emoção que sente ao contemplar de noite,
desde a sua suíte, o Museu do Prado e a estátua de Apolo da sua entrada.

Serviços

Gimnasio

Spa y centro de bienestar

Serviços complementares
Antena parabólica

Aparcamiento gratuito

Ascensor

Bar / Cafetería

Caja fuerte

Coctelería

Guardería / Niñera

Habitaciones adaptadas personas con discapacidad

Hidromasaje / Jacuzzi

Jardín

Mini-bar

Peluquería

Restaurante

Servicio de habitaciones 24 horas

Servicio de lavandería

Servicio de tintorería

Televisión de pago

Terraza bar

Tienda

Informação de interesse
Endereço

Zona

Plaza de la Lealtad, 5 28014

Paseo del Arte

Telefone

Fax

(+34) 91 701 67 67

(+34) 91 701 67 76

Correio electrónico

Web

rzmad-reservations@mohg.com

http://www.mandarinoriental.com/ritzmadrid/

Metro

Autocarro

Banco de España (L2), Sevilla (L2)

10, 14, 27, 34, 37, 45, N10, N11, N15

Cercanías (Local train)

Categoy

Madrid-Atocha

5 estrellas Gran Lujo

Última renovação

Cadeia

2001-06-01
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