Imagine um hotel que supera todas as suas
expectativas e que está um passo à frente de todos
os seus desejos.
Tudo começa com a localização
perfeita. No Berkeley, você tem o
majestoso Hyde Park e as lojas
exclusivas de Knightsbridge à sua
porta.
Apartamentos e suítes
Todos os nossos 190 apartamentos,
incluindo 55 suítes, são um verdadeiro
refúgio da agitação da cidade. Cada um
deles tem decoração única,
oferecendo o máximo de conforto
com detalhes simples e especiais,
móveis escolhidos individualmente, os
melhores tecidos, banheiros com
mármore italiano e obras de arte
originais.
Restaurantes e bares
Marcus – Premiado com duas estrelas
Michelin, o restaurante do chef Marcus
Wareing é uma atração imperdível para
os apreciadores da cozinha gourmet,
oferecendo um menu mediterrâneo e
ambiente tão especial como as opções
culinárias.
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Collins Room – O chef Shaun Whatling
oferece um menu de clássicos da
culinária britânica, com ingredientes
sazonais provenientes dos melhores
produtores britânicos. Os deliciosos
pratos combinam ingredientes especiais
da floresta, do campo ou do mar, em um
ambiente despretensioso e acolhedor.
Blue Bar – O Blue Bar está no topo da
lista dos conhecedores do assunto e
conta com fãs das redondezas e de todo
o mundo. Os barmen do Blue Bar
oferecem coquetéis únicos inspirados
nas estações do ano, e o burburinho das
conversas só é interrompido pelo
barulho da rolhas que pulam das garrafas
de alguns dos mais raros champanhes
franceses.

Reservations
Toll free from:
UK 00 800 7671 7671
USA 1-800-637-2869
Belgium, France, Germany,
Ireland, Spain, Switzerland
00 800 7671 7671

Salas de conferência, reunião e de
refeições privadas
Sejam workshops de negócios ou festas
extravagantes, você pode contar com a
equipe profissional de organização de
eventos do Berkeley, o serviço
personalizado e as salas bem
iluminadas. Este ambiente caloroso
garante eventos inesquecíveis, para dois
ou 450 convidados. Os espaços
possuem entrada privativa, os
equipamentos mais modernos e foram
recentemente redecorados pelos
melhores designers de interiores do
mundo.
Health Club e Spa do Berkeley
Piscina na cobertura e jardim secreto são
apenas algumas surpresas que o Health
Club e Spa do Berkeley reserva para
você. O Bamford Haybarn Spa possui
tratamentos orgânicos únicos e é um
lugar ideal para recuperar as energias e
apreciar a vista do incrível Hyde Park.

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

