Largo 4 de Fevereiro
BP - 5791 Luanda
Tel. (+244) 222 311 717
GPS: S8°48'12.222 | E13°14'31.821
reservas@hotelpresidenteluanda.co.ao
www.hotelpresidenteluanda.com

Localização

No coração da cidade, o renovado Hotel Presidente privilegiadamente
localizado em frente à Baía, a 7 km do Aeroporto Internacional 4 de
Fevereiro, proporciona as vistas mais fascinantes da cidade de Luanda
assim como um fácil acesso aos pontos e atividades de interesse da
capital Angolana o que faz com que seja a localização ideal para a sua
estadia de negócios ou de lazer.

Alojamento

O hotel dispõe de 264 quartos incluindo uma Suíte Presidencial, entre
os pisos 6 e 26, com vista panorâmica para a Baia e Cidade de Luanda
ou com vista para a Ilha do Cabo e Porto de Luanda. Decorados a
pensar no seu conforto, criámos áreas que convidam ao descanso e
relaxamento com uma vista inspiradora, os quartos e suites do Hotel
Presidente estão equipados com as mais modernas facilidades para lhe
proporcionar uma estadia memorável.

Bar Baía

2013 marca a data da inauguração do nosso bar no oitavo piso do
Hotel Presidente e desde esse momento Luanda tem o lugar perfeito
para ser contemplada. Com uma vista deslumbrante, o tempo perde-se
na extensão da paisagem e na imensidão de sabores que podem
provar - A Baia já merecia um bar assim e você também…

Espaço Porto Mare

O espaço Porto Mare, situado no prolongamento do restaurante e bar,
no oitavo piso do Hotel Presidente, é o local ideal para o seu evento
privado, que pode ser uma refeição buffet ou menu, um cocktail, um
coffee break, uma reunião ou até mesmo um concerto de piano Sempre com a Baia de Luanda como cenário único.

Restaurante Presidente

O novo Restaurante Presidente marca presença de destaque no roteiro
de sabores da capital angolana. Garante uma inesquecível experiência
que resulta das mais sofisticadas combinações de sabores, texturas,
aromas e cores que alimentam o corpo e a alma e convidam a voltar
vezes sem conta a este lugar tão especial.
Do azul do mar ao azul do céu, surge a frescura e a leveza de momentos
únicos que merecem um brinde de celebração. Encontrará uma
interessante carta de vinhos e bebidas escolhidas para acompanhar
todas as ocasiões na perfeição e satisfazer os desejos mais seletivos. É
sem dúvida um local de culto para todos os apreciadores do talento da
gastronomia e da arte de bem servir.

Pontos de interesse:

Ginásio

No Hotel Presidente, pode praticar a máxima “mente sã em
corpo são” e para tal basta a sua determinação e o nosso espaço
fitness. Um espaço tranquilo, cheio de luz natural, aliado a uma
profunda dedicação ao bem-estar, o espaço está equipado para
cardio, fitness e musculação, sauna e banho turco. Venha cuidar
de si.
O horário alargado das 6h às 21h30 permite-lhe gerir
tranquilamente o seu dia de trabalho, porque nós preparamos o
horário a pensar em si.

Atividades Outdoor

A pensar nos nossos Hóspedes estabelecemos diversas
parcerias para que desfrute ao máximo de Angola e viva a
verdadeira Aventura Africana. Visite cascatas, as magníficas
quedas de água de Kalandula, Serra da Leba perto da Huila, jeep
safari e milhares de quilómetros de praias inexploradas.
Vasta oferta de atividades de aventura: pesca desportiva,
desporto náutico na Ilha do Mussulo, surf nas águas quentes de
Cabo Ledo, observar aves, visitas a parques nacionais - São
inúmeras as formas de descobrir e viver a beleza de Angola.

Facilidades

Lavandaria, room service (24 horas)
Aluguer de automóveis com motorista
Business center
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O hotel Presidente oferece cinco salas de reuniões modelares
com uma capacidade máxima até 100 pessoas.
As salas estão tecnicamente equipadas, insonorizadas, com vista
inspiradora sobre o Porto de Luanda.
Novas áreas comuns espaçosas e com luz natural mas
preparadas para black out. Os novos espaços permitem uma
enorme versatilidade, quanto à capacidade e ao tipo de eventos
a realizar. Encontrará uma equipa dedicada e com larga
experiência na organização de eventos, que lhe assegura todos
os detalhes – Fazemos do seu evento um exemplo de sucesso.
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Fortaleza de São Miguel
Mausoleum Agostinho
Neto
Miradouro da Lua
Belas Centro Comercial
Museu de Historia natural
Museu da Moeda
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Centro financeiro

