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Hilton Madrid Airport
A cadeia Hilton aterra, nunca melhor dito, na capital, com o seu primeiro hotel a poucos
minutos do aeroporto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hilton é sinónimo de
elegância e de serviço impecável e este novo hotel ostenta o seu sobrenome com todo o
orgulho.
Oferece quartos King Deluxe, King Guestroom e Twin Guestroom, decorados com um estilo
contemporâneo, com Wi-Fi, iluminação natural através de grandes janelas e casa de banho de
mármore. A suíte Presidential, com 138 m2, é impressionante. E com todo o tipo de comodidades
imagináveis e algumas surpreendentes.
O hotel foi pensado tanto para estadias de negócios, como para familiares. Na secção da
restauração, oferece os espaços La Plaza para os pequenos-almoços, Reserva para saborear
pratos refinados da cozinha mediterrânica, e Ferrum Bar para beber uma taça de champanhe ou
um coquetel acompanhado de umas tapas frias. Não podemos esquecer outros serviços como o
câmbio de moeda estrangeira, pessoal multilingue, lavandaria, serviço de quarto e cofres de
segurança, entre outros. Os animais de estimação são permitidos.
E nada melhor do que começar ou terminar o dia entre sol e banhos na piscina exterior ou
deitados numa das confortáveis poltronas onde podemos descansar até nos esquecermos de que
estamos numa grande cidade perto do aeroporto. Uma das piscinas é de hidroterapia e vai ajudarnos a diminuir a tensão dos músculos e a eliminar o cansaço, graças à ondulação artificial que
proporciona. Para terminar a sessão, nada melhor que um banho de vapor ou sauna.

Serviços
Admite mascotas

Gimnasio

Serviços complementares
Antena parabólica

Aparcamiento de pago

Ascensor

Bar / Cafetería

Caja fuerte

Cama supletoria

Coctelería

Habitaciones adaptadas personas con discapacidad

Hidromasaje / Jacuzzi

Instalaciones deportivas

Mini-bar

Restaurante

Salón de actos / sala de reuniones

Servicio de habitaciones 24 horas

Servicio de lavandería

Servicio de tintorería

Televisión de pago

Tienda

Informação de interesse
Endereço

Zona

Avenida De la Hispanidad, 2-4 28042

Aeropuerto / Feria de Madrid

Telefone

Fax

(+34) 91 153 40 00

(+34) 91 153 40 01

Correio electrónico

Web

info.madridairport@hilton.com

http://www.madridairport.hilton.com

Metro

Autocarro

Alameda de Osuna (L5)

112, 114, N4

Categoy

Cadeia

4 estrellas

Hilton

Web oficial de Turismo Madrid

