
 
 
 
O Eurostars Oporto é um moderno hotel de nova construção, que conta com uma 
ótima e estratégica localização, próximo das principais entradas da cidade a apenas 15 
minutos do aeroporto. A poucos minutos do Hospital São João, bem como das mais 
importantes universidades e da zona das Antas, onde se encontra o estádio de futebol 
- Dragão do Futebol Clube do Porto. O edifício, de construção moderna e atraente, 
alberga um hotel funcional com 64 apartamentos, ideais para estadias prolongadas, 
com 6 salas de reuniões, restaurante, bar, sala de televisão, business center e duas 
zonas de estacionamento (uma interior e outra exterior). Pela sua localização, as suas 
prestações e a sua comodidade, é uma excelente opção para viagens de negócios e 
turismo. O hotel está perfeitamente equipado para organizar todo o tipo de eventos, 
desde reuniões de trabalho até convenções ou banquetes, graças às numerosas salas 
se que dispõe o edifício e à sua funcionalidade. 
 
The Eurostars Oporto is a modern, newly-built hotel boasting an optimal, strategic 
location very near the main entrances to the city and just 15 minutes from the airport. 
The Hospital São João, the most important universities and the Antas zone, the home 
of Oporto’s football stadium, are all just a few minutes away. 
The modern, attractive building houses a highly functional hotel with 64 apartments, 
ideal for longer stays, along with 6 meeting rooms, a restaurant, bar, television room, 
business centre and two parking zones (one indoor and one outdoor). Because of its 
location, features and comfort, it is a great option for both business and pleasure 
travel. 
The hotel is also perfectly equipped for hosting all kinds of events from working 
meetings to conventions or banquets thanks to its numerous meeting rooms and their 
functionality.  
 

El Eurostars Oporto es un moderno hotel de nueva construcción, que cuenta con una 
localización óptima y estratégica, muy próxima a las principales entradas de la ciudad y 
a tan sólo 15 minutos del aeropuerto. A pocos minutos se hallan el Hospital São João, 
las más importantes universidades y la zona de Das Antas, donde se encuentra el 
estadio de fútbol Do Dragão del Oporto. 
El edificio, de moderna y atractiva construcción, alberga un hotel muy funcional que 
cuenta con 64 apartamentos, ideales para largas estancias, con 6 salas de reuniones, 
restaurante, bar, sala de televisión, business center y dos zonas de estacionamiento 
(una interior y otra exterior). Por su emplazamiento, sus prestaciones y su comodidad 
es una excelente opción para viajes de negocio y de turismo. 
Asimismo, el hotel está perfectamente equipado para organizar todo tipo de eventos, 
desde reuniones de trabajo hasta convenciones o banquetes, gracias a las numerosas 
salas de las que dispone y a su funcionalidad. 


