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Wellington
O bairro de Salamanca, no coração da área comercial e de negócios, onde o luxo e o
glamour são a nota predominante, recebe este hotel de cinco estrelas. O Parque de El
Retiro, a Porta de Alcalá e o Paseo del Arte completam esta envolvente que também
podemos considerar de cinco estrelas.
A decoração, clássica mas funcional, convida ao descanso nos quartos e nas restantes
instalações. O vestíbulo, decorado com enormes quadros de arte contemporânea, introduz oito
andares nos quais se destacam as janelas modernas com vidro estampado.
Quanto à gastronomia, o hotel dispõe de várias possibilidades, consoante com o momento ou os
gostos do hóspede. Para comer à lista, o restaurante Goizeko Wellington oferece alta cozinha
basca de vanguarda e o Kabuki Wellington (que ostenta uma estrela Michelin), o melhor sushi
da cidade; para uma refeição mais informal ou para usufruir de um bom café, o hotel pensou na
cafetaria La llave de oro e para acabar o dia com um copo, só tem de entrar no Bar Inglés. Além
disso, no verão é um autêntico privilégio mergulhar na piscina do terraço e apanhar sol enquanto
se contempla a Porta de Alcalá ou os entardeceres únicos de Madrid.

Serviços
Gimnasio

Habitaciones para fumadores

Serviços complementares
Antena parabólica

Aparcamiento de pago

Ascensor

Bar / Cafetería

Caja fuerte

Coctelería

Habitaciones adaptadas personas con discapacidad

Hidromasaje / Jacuzzi

Mini-bar

Peluquería

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 Calle de Velázquez, 8, 28001 Madrid 28001

Barrio de Salamanca

Telefone

Fax

(+34) 91 575 44 00

(+34) 91 576 41 64

Correio electrónico

Web

wellington@hotel-wellington.com

http://www.hotel-wellington.com

Metro

Autocarro

Príncipe de Vergara (L2, L9), Retiro (L2), Velázquez
(L4)

1, 9, 19, 51, 74, N4

Categoy
5 estrellas
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