Web oficial de Turismo Madrid

Hotel NH Collection Madrid Palacio de Tepa
A cadeia NH reabilitou este antigo palácio madrileno para instalar um hotel de luxo ao lado
da praça de Santa Ana, em pleno bairro de Las Letras.
Dispõe de 85 quartos com uma decoração elegante que inclui detalhes da arquitetura espanhola
do século XVIII, combinados com renovações que acrescentam todo o conforto moderno. De
decoração límpida que pretende aproveitar a luz natural, minimalista sem deixar de ser
confortável, este hotel oferece luxo e conforto ao lado dos melhores museus da capital.
Na receção, um pavimento de vidro permite contemplar os restos de um antigo canal que
abastecia de água a cidade de Madrid no século XVII. Durante o século XVIII, no edifício que
antes ocupava o lugar do palácio, situava-se a Fonda de San Sebastián, onde tinha lugar aquela
que pode considerar-se como a primeira tertúlia moderna de Madrid, e pela qual passaram nomes
ilustres como Francisco de Goya, José Cadalso, Jovellanos, Felix María Samaniego e Tomás de
Iriarte.

Serviços
Gimnasio

Habitaciones familiares

Serviços complementares
Antena parabólica

Aparcamiento gratuito

Ascensor

Bar / Cafetería

Caja fuerte

Cama supletoria

Coctelería

Habitaciones adaptadas personas con discapacidad

Mini-bar

Restaurante

Salón de actos / sala de reuniones

Servicio de habitaciones 24 horas

Servicio de lavandería

Servicio de tintorería

Televisión de pago

Acessibilidade
General accesibility

Instalações acessíveis
Aposentos acessíveis disponíveis
Acesso equipado com rampa
Acesso para cadeiras de rodas
Ascensores para cadeiras de rodas
Ascensores com indicações em Braille

Informação de interesse
Endereço

Zona

Calle San Sebastián , 2 28012

Barrio de las Letras

Telefone

Fax

(+34) 91 389 64 90

(+34) 91 389 64 91

Correio electrónico

Web

nhcollectionpalaciodetepa@nh-hotels.com

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-collection-madridpalacio-de-tepa

Metro

Autocarro

Antón Martín (L1), Estación del Arte (Antigua Atocha)
(L1), Tirso de Molina (L1)

6, 32, 65

Cercanías (Local train)

Categoy

Madrid-Atocha

5 estrellas

Cadeia
NH Hotel Group
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