COMO METROPOLITAN LONDON – FACT SHEET

LONDRES, REINO UNIDO
O hotel COMO Metropolitan de Londres é um hotel contemporâneo que possui localização privilegiada em Mayfair, com vista
para o Hyde Park. Com 144 quartos, oferece um oásis dentro da cidade. Na gastronomia possui o renomado restaurante Nobu
e o Met Bar, além de um menu saudável que está alinhado ao SPA COMO Shambhala, que oferece tratamentos holísticos que
incluem ioga, reiki, reflexologia e ainda uma equipada academia.
TEMPORADA
Aberto todo o ano.
Alta temporada: Maio a Setembro
Baixa temporada: Outubro a Abril
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•
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FACILIDADES
Business center
5 espaços para eventos
Renomado restaurant Nobu
1 hotel bar
Spa COMO Shambhala
Fitness center
Met Pod

•

PROGRAMA
Breakfast board (BB)

•

COMO CHEGAR
45 minutos de carro do aeroporto
de Heathrow

CONTATO
COMO Hotels and Resorts / Signature
Website:
www.comohotels.com/metropolitanlondon

Email: res.met.lon@comohotels.com
QUARTOS
144 quartos:
45 Deluxe City Rooms (33m2)
35 Metropolitan City Rooms (33m2)
30 Metropolitan Park Rooms (33m2)
9 Junior Park Suites (35m2)
3 Junior City Suites (44m2)
7 City Suites (44m2)
8 Park Suites (47m2)
1 Metropolitan Suite (53m2)
1 Penthouse Suite (77m2)
1 COMO Suite (110m2)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

SERVIÇOS
Serviço de mordomo
WiFi de cortesia
Room Service 24hrs
Personal trainer
Serviço de valet e limosine
Serviço de secretaria
Assistência em personal shopping

INFORMAÇÕES ADIONAIS
Aceita crianças de todas as idades, com café e estadia free para crianças até 12 anos
Possui quarto para deficiente físico
Aceita animais domésticos de pequenos portes
Possui quartos conjugados

DIFERENCIAIS:
•
•
•
•

Prioridade de reserva no renomado restaurante Nobu, localizado dentro do hotel
Spa COMO Shambhala, com cardápio de tratamentos holísticos, que inclui ioga, massagens tailandesas, reiki e
reflexologia, assim como sauna, e um cardápio gastronômico saudável composto por produtos orgânicos
Localização privilegiada em Mayfair, com vista para o Hyde Park
Possui o Met Pod, espécie de quarto com cama, banheiro e mesa de trabalho para chegadas antecipadas

EXPERIÊNCIAS:
•
•
•
•

Aulas de mixologia
Aulas de Yoga e Pilates
Tratamentos holísticos como Reiki &
reflexologia
Personal trainer

T: +55 (0)11 5687 7203
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E : info@TLPortfolio.com

Corrida no Hyde Park (mapas disponíveis com
concierge)
Visita à museus
Private dining
Personal shopping

W: TLPortfolio.com

