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THE PRINCE AKATOKI LONDON
FICHA TÉCNICA
LOCALIZAÇÃO
Localizado na Great Cumberland Place, muito próximo ao Marble Arch, The Prince Akatoki London está
estrategicamente posicionado, rodeado de casas georgianas e lojas boutiques. Sua localização está a uma curta
distância de atrações conhecidas que incluem Oxford Street, Hyde Park e Mayfair.

APARTAMENTOS E SUÍTES
82 APARTAMENTOS
. Apts. Superior (21 m²)
. Apts. Deluxe (23 m²)
. Apts. Executive (29 m²)
. Executive Junior Suite (34 m²)
. Studio Suite (44 m²)
. One Bedroom Suite (47 m²)
Todos os quartos e suítes possuem:
. TV de plasma / LCD com pacote SKY HD
. Internet / Wi-Fi gratuito.
. Estação de Bluetooth.
. Conexão para MP3 Players
. DVD / CD Player
. Minibar (água e não alcoólicos gratuitos).
. Máquina de café Nespresso (uso gratuito).
. Equipamento para preparação de chás (uso gratuito).

. Tapete de Yoga
. Adaptadores para equipamentos norte-americanos e
europeus.
. Espaçosos banheiros em mármore.
. Amenities Malin + Goetz (NY) nos banheiros.
. TV e telefone nos banheiros.
. Roupão e chinelos.
. Secador de cabelos.
Existem apartamentos comunicantes e possibilidade
para 3ª pessoa a partir da categoria Executive.

RESTAURANTES E BARES
RESTAURANTE TOKII
O interior minimalista permite que os clientes se
concentrem na qualidade e no sabor dos nossos pratos.
Embora a influência japonesa seja inegável, os chefs são
inspirados em ingredientes internacionais e nas infinitas
possibilidades da cozinha fusion.
Horário de Funcionamento:
Café da manhã: Segunda a Quinta-Feira das 06h30 às
10h30 e Sábado a Domingo das 07h00 às 11h00
Almoço: Segunda a Sexta-Feira das 12h00 às 14h30 e
Sábado a Domingo das 12h00 às 15h30
Jantar: Segunda-Feira a Sábado das 18h00 às 23h00 e
Domingo das 18h00 às 22h30

THE MALT LOUNGE & BAR
Localizado no piso térreo do The Prince Akatoki
London, o Malt Lounge & Bar é um bar de inspiração
japonesa, com toques do tradicional ingles. Possui uma
coleção de uísques premium japoneses e internacionais
e diversas opções de saquês, que são raros e únicos,
permitindo que os visitantes explorem e descubram
novos sabores, assim como nos coquetéis de assinatura
elaborados por nossos especialistas em mixologia.
Horário de Funcionamento:
Segunda-feira a Sábado das 10h30 à 0h00
Domingo das 10h30 às 22h30
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THE TEA ROOM
No mesmo espaço do THE MALT LOUNGE,
transformado em um salão de chá, é o lugar onde
hóspedes poderão ter a especial “Akatoki afternoon tea
Experience”, algo único que prioriza o tradicional ritual
de chá japonês, com toques do verdadeiro English
afternoon tea.

FACILIDADES PARA REUNIÕES E EVENTOS
Com a sua localização central, um certo talento artístico, boa
comida e serviço excepcional, o The Prince Akatoki é uma
ótima opção para eventos, tais como jantares privados,
coquetéis e lançamentos para a imprensa.
THE MALT LOUNGE & BAR
Localizado no térreo, este espaço flexível para eventos
é ideal para recepções de bebidas, jantares ou eventos
especiais. Com vistas para Great Cumberland Place, o
salão é realçado por tetos altos e um impressionante
balcão de bar com cadeiras altas. Capacidade para 31
pessoas em coquetel.
THE PRINCE ROOM
The Prince Room, situado no piso térreo, é uma sala
adaptável que pode ser formatada e iluminada de várias
maneiras seja para uma recepção de coquetel, formato
de teatro, reuniões de diretoria ou jantares privativos.
Capacidade para 36 pessoas em jantar privativo.

TRANSPORTE
Aeroporto Heathrow (LHR): a 22 km / 45 min. de carro
ou opção do trem Heathrow Express até a estação de
Paddington em 20 min. e + 5 min. de táxi.
Aeroporto Gatwick (LGW): a 38 km / 1h15 de carro ou
opção de trem até a Victoria Station em 30 min. e + 15
min de táxi.
Estação St. Pancras (trem Eurostar): a 3 km / 15 min. de
carro.
Metrô: Central Line / “Marble Arch” a 2 min. a pé.

Horário de Funcionamento:
Segunda-feira a Sábado das 10h30 à 0h00.
Domingo das 10h30 às 22h30.

AREA DE BEM-ESTAR
. Sala de Fitness 24h com equipamentos Tecnogym de
última geração. Toalhas e água de cortesia são
fornecidas. Personal Trainer e instrutor de Ioga, se
solicitado.

SERVIÇOS DO HOTEL
. Recepção e Concierge 24h.
. Room service 24h.
. Lavanderia 24h, com serviço para o mesmo dia.
. Wi-Fi gratuito em todo o hotel.
. Tarifas telefônicas de baixo custo.
. Abertura de cama à noite.
. Jornal diário gratuito.
. Equipe poliglota.
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THE PRINCE AKATOKI LONDON
50 Great Cumberland Place – Londres – WIH 7FD – UK
Tel: +44 (0)20 7724 4700
Fax: +44 (0)20 7724 4744
Email: info@theprinceakatokilondon.com
www.theprinceakatokilondon.com

