30 Rathbone Street
London, W1T 1LB
Tel: +44 207 636 2001
Fax: +44 207 636 3882
Email: info@rathbonehotel.com
DESCRIÇÃO
O Rathbone Hotel é um hotel boutique que oferece conforto,
tranquilidade e ambiente elegante e informal com 72 quartos
e suítes.
O Rathbone fornece conveniência, tranquilidade e conforto
no meio ao ritmo movimentado de Londres sendo o destino
ideal para viajantes à negócios ou lazer.

QUARTOS E SUITES
O Rathbone com seus 72 quartos e suítes oferece tranquilidade
e conforto em todas categorias de apartamentos single,
junior double, double/twin, executive double/twin, club
rooms, studio e suites incluindo:
- Ar condicionado/Aquecimento individual
- Televisão à cabo com canais internacionais
- TVs Tela Plana LED
- Acesso à internet Wi-FI de alta velocidade (cobrança à 		
parte)
- Aparelho de café/chá
- Cofre Eletrônico
- 1 garrafa de água mineral na chegada
- Serviço de jornal pela manhã

LOCALIZAÇÃO & TRANSPORTE
O Rathbone está localizado à 20 metros da Charlotte Street,
no coração do West End de Londres, uma localização
atualmente conhecida por NOHO.
Estamos numa curta caminhada da famosa Oxford Street,
Regent Street, Bond Street, Soho, Teatros, Museu Britânico, e
numa região onde estão localizados uns dos melhores bares,
restaurantes e cafés de Londres.
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BARES E RESTAURANTES
O estaurante do hotel está aberto todas as manhãs com
Buffet de Café da Manhã Continental e também opção à la
carte de Café da Manhã Inglês. Nós também oferecemos
24 horas opções à la carte no Hotel Lounge e no serviço de
quarto.
Ao invés de oferecer restautante com opções de almoço
e jantar o Rathbone Hotel oferece aos seus hóspedes os
benefícios de seu “Restaurant Club” no qual os hóspedes
podem desfrutar de um desconto de 10% em uma grande
variedade de restaurantes renomados, descontos validos
para os próprios e seus convidados.

SERVIÇOS DO HOTEL
- 24hs Room Service & Bar
- Internet Wi-Fi (cobrança à parte)
- Ar condicionado/Aquecimento individual
- Serviços de fax e fotocópia
- Serviço de transporte para aeroporto
- Serviço de Concierge
- Entradas para tours
- Entradas para teatros
- Café da manhã no quarto
- Café da manhã para viagem
- Café gratuito pela manha no Hotel Lounge (somente dias
da semana)

SALA DE REUNIÕES
Nossa Sala Fitzroy Suite está localizado em nosso edifício adjacente e oferece:
- Ar condicionado/aquecimento				
- Ideal para reuniões de diretoria
- Espaço para acomodar até 12 pessoas
- Wireless Internet
- Água mineral gratuita
- Linha de telefone direta
- Equipamento áudio-visual disponível sob solicitação
- Equipe dedicada para planejamento e durante todo
o evento

- Guarda volumes
- Cofre para laptops nos quartos
- Lavanderia (serviço expresso disponível)
- Ferro e tábua de passar (disponível sob solicitação)
- Serviço de câmbio
- Apartamentos não-fumantes

