VALVERDE HOTEL É O VENCEDOR NA CATEGORIA DE BEST LUXURY NEW HOTEL, NOS
WORLD LUXURY HOTEL AWARDS 2015
Hot of the Press:
O VALVERDE HOTEL foi o Hotel vencedor na categoria de BEST LUXURY NEW HOTEL
pelo World Luxury Hotel Awards 2015.
O prémio foi entregue em Hong Kong na Gala de Cerimonia que decorreu no
Harbour Grand Hong Kong, hoje, dia 24 de Outubro 2015.
Este prémio é reconhecido globalmente como o mais prestigiado, abrangente e
ambicioso, na indústria de viagens e turismo.

Lançado em 1993, os World Luxury Hotel Awards vieram eleger e comemorar, todas
as organizações que empolgam os limites de excelência na indústria do Turismo.
Os candidatos eleitos por profissionais de viagens e turismo em todo o mundo, são
distinguidos pelo seu padrão de qualidade excepcional e reconhecidos em todo o
mundo como, o prêmio de viagem final.

Adélia Carvalho, Diretora Geral e Pedro Mendes Leal, proprietário, dizem: "É muito
gratificante ser homenageado com um dos prêmios mais respeitados do mundo da
Hotelaria, especialmente eleito pela indústria que servimos com uma amplitude tão
global. Acreditamos que o destino de Lisboa, com um serviço de “ Concierge “ de
elevada qualidade nos nossos Hoteis, é o cenário ideal para fortalecer a nossa
cidade no topo das atrações do turismo mundial.
Este Prêmio vem-nos empolgar e inspirar ainda mais, no sentido de continuarmos a
superar todas as expectativas dos nossos hóspedes e clientes.”

O VALVERDE HOTEL para além de um serviço de qualidade, atento e agradável,
apostou numa decoração com um estilo “tímeles”, elegante, confortável e

intemporal, que faz sentir em casa, a quem por ele passa, como se da sua própria
casa se tratasse.

Com esse objetivo de criar uma casa, que seja tão funcional e distinta quanto
possível, exatamente como se fosse uma casa particular, a decoração varia entre,
o mobiliário contemporâneo, que se mistura com peças dos anos cinquenta e
sessenta, a maioria delas italianas ... com pinturas de vários períodos, desde o século
XVIII até os anos trinta / fouties do século XX ...

As peças criteriosamente escolhidas pela Bastir, José Pedro Vieira e Diogo Rosa Lã,
desde a iluminação da Gubi, Davey iluminação, DCW, Nemo, iluminação Modular
..., aos tecidos da Dedar, Zimmer Rohde, Dominique Kiefer, Manuel Canovas, e os
"passemaneries" da Fundação Ricardo Espirito Santo, até aos papéis de parede da
Cole & Filho, conferem ao Valverde Hotel um autenticidade e diferenciação impar.

O mobiliário varia entre a Ercol, Gubi e antiguidades, maioritariamente de origem
italiana, a partir dos anos cinquenta ...até ao mobiliário exterior da Skargaarden e
Vincent Sheppard.

O VALVERDE HOTEL é composto por 25 quartos, duas suites, quatro júnior suites,
quatro quartos Deluxes, dez quartos Clássicos e 5 quartos Mini, todos elegantemente
mobilados, e, com uma hospitalidade e serviço a nível mundial. Todos os quartos são
equipados com mini-bar, ar condicionado, acesso wireless à Internet e Máquina de
Café nas Suites e Junior Suites. A piscina de jactos e água aquecida está disponível
para uso exclusivo de todos os hóspedes durante todo o ano.
Situado no cenário idílico da movimentada Avenida da Liberdade, em Lisboa, abre
as suas portas no final de 2014, oferecendo aos seus clientes, o gosto do requinte,
luxo e simplicidade, na zona mais fervilhante da cidade de Lisboa.
A sua localização central convida-o a explorar a Cidade da Luz, com tudo para
oferecer, no seu fácil acesso, às lojas de marcas de luxo que se encontram na
avenida, e à localização de se encontrar a poucos passos dos Museus e dos bairros
históricos da cidade.
O VALVERDE HOTEL oferece um espaço elegante e acolhedor, onde se desfruta de
total privacidade como se de uma segunda casa, se tratasse.
Os hóspedes do Valverde Hotel têm acesso direto às instalações do hotel, que
incluem restaurante, piscina, e, um serviço de Concierge 24 horas que recomenda,
o que de melhor Lisboa tem para oferecer.

Mais sobre Valverde Hotel
O Valverde Hotel ganha brilho, desde a sua abertura, sendo eleito, ao longo de
2015, como um dos Top boutiques hotéis para o verão 2015, pela VOGUE PARIS
TRAVEL HOT SPOTS FOR SUMMER 2015, eleito no mundo dos “Readers Choice Awards”
da revista CONDÉ NAST TRAVELLER, PARA A SUA HOT LIST 2015, como um dos 10 hóteis
na Europa que o fazem sentir em casa pelo, THE NEW YORK TIMES, Em Hotel
Revelação do Ano, PELO GUIA BOA CAMA BOA MESA DO EXPRESSO, e por todos os
nossos hóspedes e clientes, que destacaram o Valverde Hotel, em NÚMERO 1 do
TRIPADVISOR. Ainda LUXURY DESIGN HOTEL OF THE YEAR NOS LUXURY TRAVEL GUIDE
Global Awards 2016.
O Valverde classifica-se na Conquista de Principais e Novos Mercados, como:
Estados Unidos, França, UK, Brasil e Portugal em 5º lugar.
E em mercados novos, tais como Emirados Árabes, Suissa em franco crescimento,
China.

