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VIANA DO CASTELO



LOCALIZAÇÃO
Coordenadas GPS

N  41.7004349   W -9.1851172

Localizada em pleno centro histórico, a Casa Melo 

Alvim proporciona condições de tranquilidade em 

harmonia com o meio envolvente.

Igreja Matriz (Sé) 500 m

Museu do Traje 350 m

Navio Gil Eanes 750 m

Aeroporto do Porto  66 km

Vigo  101 km

Museu de Arte e Arqueologia  500 m
de Viana do Castelo 

Basílica de Santa Luzia (Funicular) 500 m



A CASA MELO ALVIM é o solar 
urbano mais antigo de Viana do 
Castelo. 

Restaurada com fidelidade, esta casa 

senhorial transformou-se num confortável e 

acolhedor boutique hotel. Com respeito pelo 

passado, os espaços públicos e privados 

oferecem aos clientes todo o conforto dos 

tempos de hoje. Localizada em pleno centro 

histórico, a Casa Melo Alvim proporciona 

condições de tranquilidade em harmonia com 

o meio envolvente.

ORIGENS



Restauro Exemplar

A riqueza arquitectónica, histórica e cultural 

originária, foi criteriosamente preservada 

durante o restauro e adaptação da casa a 

hotel, assim como, se realçaram pormenores e 

criaram ambientes, com o objectivo de levar o 

cliente a percorrer distintos períodos da 

história da arquitetura portuguesa: o 

Manuelino, o estilo “Chão”, o Barroco e o 

Romântico.



O Hotel tem vinte quartos e suites, com a 

particularidade de não haver, dois 

exactamente  iguais, continuando a decoração 

pelos restantes espaços e salas numa linha de 

complementaridade indispensável.

Os quartos e suites, decorados com 

sobriedade, foram dotados de todas as 

comodidades e requisitos actuais.

 

20 QUARTOS E SUITES

Standard: entre 15 a 26 m2 10

Deluxe: entre 26 a 37 m2 6

Suite: entre 35 a 60 m2 4



Wi-fi

Ar Condicionado

Telefone directo para o exterior

Televisão

Quartos para não fumadores

Serviço despertar

Minibar

Cofre



Bar 

Jardim

Sala de Estar com fogão de sala, TV (incluindo SportTv) e mesas de jogo 

Salão da Carreira - com capacidade até 70 pessoas (cocktail)

Sala dos Crúzios - 50 m2 - 60 Pax em Plateia

Sala da Carreira - 60 m2 - 75 Pax em Plateia

Sala Conde do Camarido (Sala de Jantar) - 80 Pax sentadas

Biblioteca

Wireless

Estacionamento gratuito

Cesto Piquenique







Restaurante

Restaurante de carácter inovador, onde 

poderá desfrutar de um bom ambiente e de 

boa comida.

No bar Porta93@MeloAlvim estão deliciosos 

petiscos, fruto de uma criteriosa carta 

desenhada pela Chef Mariana Parra Neto. 

Conheça a região através da viagem pelos 

seus sabores.

PORTA93@
CASA MELO ALVIM
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Av. Conde Da Carreira, 28

4900–343 Viana do Castelo

N 410 41’ 40’’   W 80 49’ 52’’

Telf.: +351 258 808 200 hotel.meloalvim@unlockhotels.com

www.unlockhotels.pt


