Essa joia da Art Deco está situada no coracão de Mayfair e é um
símbolo de glamour atemporal e estilo tradicional inglês
APARTAMENTOS E SUÍTES
Todos os 190 apartamentos,
incluindo 65 suítes, do Claridge’s
fazem jus à reputação desse
magnífico hotel. Os quartos têm a
assinatura de designers de fama
mundial como Lorde Linley, Guy
Oliver e Diane von Furstenberg, e são
espaços únicos e exclusivos, com
ambientes que agradam a todos os
gostos. A decoração conta com
móveis feitos sob encomenda,
banheiros em mármore, camas extra
confortáveis e tecnologia de ponta.
RESTAURANTES E BARES
Foyer & Reading Room – O
ambiente Art Deco do Foyer é tão
mágico como as estrelas dos palcos
e das telas de cinema que passaram
por aqui no último século. O
Reading Room, com suas mesas
com sofá de canto, é um espaço de
refeições perfeito para quem
procura um ambiente mais intimista.
Juntos, o Foyer e o Reading Room
são ideais para café da manhã,
almoço ou jantar, além do
tradicional chá da tarde,
considerado por muito como o
melhor de Londres.
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Fumoir – Situado no centro do hotel
atrás de um painel original de
Lalique, o Fumoir é uma verdadeira
viagem no tempo, com estilo
inspirado nos anos 30, e ambiente
romântico e discreto. É ideal para um
drink depois do jantar ou para beber
um coquetel exclusivo em um copo
de cristal Lalique.
Claridge’s Bar – O lugar ideal para
apreciar safras raras e drinks
exclusivos, com uma coleção de
connoisseur que inclui champanhes
vintage, vinhos únicos e bebidas
famosas. Nosso staff especializado
prepara e serve drinks espetaculares
em um ambiente elegante,
decorado pelo famoso designer de
interiores David Collins.

MAP ROOM – Um verdadeiro refúgio,
e o espaço ideal para fazer uma
pausa, ler um livro, ou trabalhar. O
Map Room foi criado especialmente
para ir ao encontro das necessidades
dos viajantes de negócios e é um
espaço que combina tecnologia
inovadora e a famosa elegância Art
Deco, que faz do Claridge’s um lugar
especial e único.

EVENTOS PRIVADOS, REUNIÕES E
CONFERÊNCIAS
De reuniões de diretoria e conferências
a festas VIP, os espaços de eventos do
Claridge’s são pensados para receber
todo tipo de eventos. Todos os
espaços foram recentemente
restaurados para seu esplendor
histórico. Seja o salão de festas
espetacular dos anos 30, o elegante
Fera at Claridge’s – O Fera oferece
French Salon ou uma discreta sala de
uma experiência culinária única,
reuniões, a atmosfera do Claridge’s faz
influenciada pelo ritmo da natureza.
O chef Simon Rogan, premiado com com que qualquer evento seja uma
experiência inesquecível.
uma estrela Michelin, e sua equipe,
criam pratos que refletem uma
CLARIDGE’S HEALTH CLUB E SPA
ligação profunda com os elementos Conta com uma academia
da natureza. Os melhores
totalmente equipada e um conjunto
ingredientes combinados com a
de tratamentos de relaxamento com
precisão técnica e a criatividade de
produtos Sisley ,para dar ao seu
Simon Rogan têm como resultado
corpo a atenção que ele merece.
pratos que são um exemplo de
excelência culinária.
Reservations
Toll free from:
UK 00 800 7671 7671
USA 1-800-637-2869
Belgium, France, Germany,
Ireland, Spain, Switzerland
00 800 7671 7671

Bahrain 8000 4210
Brazil 0800 891 7847
Japan 001 800 7671 7671
Saudi Arabia 800 844 3382
UAE 800 441 3384
reservations@claridges.co.uk

Avião
O aeroporto de Heathrow é o
principal aeroporto da cidade e
está situado a cerca de 45
minutos do hotel. Londres
também é servida pelo aeroporto
de Gatwick e pelo London City
Airport. O Claridge’s oferece
serviços de transfer com
motorista em um dos nossos
luxuosos Mercedes Benz.

Trem/ Metrô
A estação de metrô mais
próxima é Knightsbridge, na
linha Piccadilly. A estação
ferroviária Victoria Station está a
15 minutos de distância e é
servida por várias linhas de
metrô assim como a estação de
St Pancras, onde chegam os
trens Eurostar , e que se situa a
20 minutos do hotel.

