Portugal Inovador

Junho 42

Onde a arte
de bem
receber é
um modo de
vida

Where
the art of
welcoming
is a way of
life

Na costa do Estoril, próximo
da praia do Tamariz, o Hotel
Londres é uma referência
para quem, de férias ou
em trabalho, procura
um ambiente acolhedor
e a elegância da cultura
portuguesa.

In the coast of Estoril, near
the Tamariz beach, Hotel
Londres is a reference for
those who, be it on holiday
or on business, seek a
welcoming environment and
the elegance of Portuguese
culture.

Em 1959, o Hotel Londres era ponto
de passagem obrigatório para membros da
realeza europeia e, naturalmente, muitos
ingleses. Hoje, este é um espaço moderno, com muita luz natural, onde a arte de
bem receber é um caráter presente em
toda a equipa.
Para além dos 118 quartos disponíveis, há uma piscina aquecida, um bar com
música ao vivo, rent-a-car, cabeleireiro,
entre outros serviços. “É um hotel que trabalha muito bem e de forma complementar
grupos e clientes individuais”, explica o
gerente. Entre os muitos eventos possíveis, destaca-se o programa “7 noites, 7
regiões”. Sem saírem da sala de jantar,
os clientes viajam pelas várias regiões do
país graças à oferta de um vinho diferente
a cada noite.
A cozinha é, portanto, uma das apostas fortes. Sob o comando do galardoado
Chef João Oliveira, aqui há produtos
frescos, alternativas vegans e, claro, as
melhores receitas da cultura nacional.
“Os hotéis portugueses estão muito
bem posicionados, com uma excelente
qualidade de serviço. Com todo o respeito
e humildade, temos de saber dar valor
ao que é nacional”, assume Rui Ventura.
Essa é a marcha constante que move o
Hotel Londres, uma casa onde habitam
elegância e cultura portuguesa, sempre
aliadas à proteção do ambiente.

In 1959, the Hotel Londres was a
required stop for members of European
royalty and, naturally, many Englishmen.
Today this hotel is a modern place, with
lots of natural light, where good hostmanship is a feature found throughout the
entire team.
In addition to the 118 rooms available,
there’s also a heated swimming pool, a
bar with live music, rent-a-car service,
hairdresser, among other offers. “Ours
is a hotel that works really well and in
a harmonizing way from large groups to
individual clients”, explains the manager.
Among the many possible events, the “7
nights, 7 regions” program stands out. Without leaving the dining room, customers
travel through Portugal’s regions thanks
to a different wine each night.
As a result, the kitchen service is one
of its strong features. Under the leadership
of the acclaimed Chef João Olivera, here
one finds fresh products, vegan alternatives and, of course, the best recipes in
national cuisine.
“Portuguese hotels are very well positioned, with an excellent service. With all
respect and humility, we must know how to
value what is national”, says Rui Ventura.
This is the constant march that moves
Hotel Londres, a home where Portuguese
elegance and culture resides, side by side
with environmental protection.

www.hotelondres.com

