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Hotel Único
Este hotel está num edifício madrileno típico do séc. XIX que foi reabilitado por Aurelio
Rubio, respeitando o seu valor histórico e equipando-o com toda as inovações e
comodidades necessárias para fazer dele uma referência em Madrid. Encontra-se na zona
mais cosmopolita e elegante da capital, o bairro nobre de Salamanca, rodeado pelas lojas
mais exclusivas e próximo do triângulo da arte formado pelos museus do Prado, Thyssen e
Rainha Sofia.
A decoração do hotel é simplesmente única e os responsáveis são Manolo Melón e sua equipa de
Aplomo. O resultado é uma combinação perfeita de design inovador e elegância sofisticada, e que
o converte em referência de exclusividade hoteleira em Madrid. Cada quarto alia com requinte
design e conforto e inclui serviço de quartos 24 horas por dia, climatização individual, minibar,
linha telefónica direta, cofre para laptop, secador de cabelo, equipamento de música, ligação
MP3, DVD e monitor LCD plano, TV via satélite e interativa digital e acesso sem fios à Internet
gratuito. E, como em qualquer hotel desta categoria, a gastronomia é de alto nível e é
apresentada pelo conhecido chefe Ramón Freixa que nos surpreende com criações inovadoras
de inspiração mediterrânica.

Serviços
Gimnasio

Spa y centro de bienestar

Serviços complementares
Antena parabólica

Ascensor

Bar / Cafetería

Caja fuerte

Cama supletoria

Coctelería

Hidromasaje / Jacuzzi

Jardín

Mini-bar

Restaurante

Servicio de habitaciones 24 horas

Servicio de lavandería

Servicio de tintorería

Televisión de pago

Terraza bar

Informação de interesse
Endereço

Zona

Calle Claudio Coello, 67 28001

Barrio de Salamanca

Telefone

Fax

(+34) 91 781 01 73

(+34) 91 576 77 41

Correio electrónico

Web

info@unicohotelmadrid.com

http://www.unicohotelmadrid.com/

Metro

Autocarro

Núñez de Balboa (L5, L9), Serrano (L4)

1, 5, 9, 14, 19, 27, 45, 51, 74, 150

Cercanías (Local train)

Categoy

Madrid-Recoletos

5 estrellas
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