
Situado no coração do de Mayfair, o Connaught redefine o 
conceito de sofisticação britânica, em uma combinação única 
de tradição e modernidade. 

Localização
O Connaught está situado na tranquila 
Mount Street, em umas das áreas mais 
sofisticadas de Mayfair. Aqui pode 
encontrar lojas exclusivas, os 
melhores restaurantes e galerias de 
arte da cidade, e pode dar um passeio 
pelos mais tranquilos e belos parques 
de Londres.

Apartamentos e Suítes
Os 121 apartamentos, incluindo 34 
espetaculares suítes, são a 
combinação perfeita de design 
tradicional e contemporâneo, com 
ambientes incríveis onde não falta 
conforto e espaço, e que vão ao 
encontro das necessidades do viajante 
moderno.

Restaurantes e bares 
Hélène Darroze at the Connaught – 
A chef Hélène Darroze, premiada com 
duas estrelas Michelin, e sua equipe 
oferecem pratos sublimes inspirados 
por sabores regionais e sazonais. A 
chef célebre, com sua paixão e talento 
únicos, faz com que o Hélène Darroze 
at the Connaught seja um dos 
restaurantes mais procurados de 
Londres. 

The Connaught Bar –

 

Arte de David 
Collins, com iluminação sofisticada, 
ambiente intimista e detalhes em Art 
Deco. Esse ambiente perdido no 
tempo oferece coquetéis tradicionais 
e modernos preparados pelos nossos 
experts na arte da mixologia.  

The Coburg Bar – Chique, discreto e 
intimista, o Coburg Bar oferece um 
ambiente sem igual. É o lugar ideal 
para saborear champanhes vintage, 
bebidas raras e licores únicos, pela 
noite adentro. 

Aman Spa 
Relaxamento e rejuvenescimento 
como nunca experimentou antes. 
Esse oásis de calma oferece 
massagens holísticas e  terapias 
curativas, e é o mais perto do que se 
pode ter em termos de paraíso na 
terra. O spa possui uma 
impressionante piscina de 60m2 e 
uma academia com aparelhos de alta 
tecnologia. 

Salas de conferência, reunião e de 
refeições privadas 
Mayfair Room – O primeiro salão de 
festas a ser construído nos últimos 80 
anos, com capacidade para receber 120 
pessoas sentadas ou 200 para coquetéis. 

Maple Room – Espaço para 100 pessoas 
em pé ou 50 sentadas, painéis de madeira 
nobre e teto espelhado para dar maior 
dimensão ao espaço. 

Regency Room –  Espaço luxuoso e 
versátil para bebidas e reuniões. 30 
convidados sentados ou 40 para 
coquetéis. 

Carlos Room – O mais recente espaço de 
eventos do hotel, cheio de luz natural. 30 
convidados sentados ou 40 em pé. 

Silver e Oak Rooms – Espaços 
intimistas e discretos, com capacidade 
de acomodar até 12 e 6 convidados, 
respectivamente. 

É possível reservar o Connaught Bar e do 
Hélène Darroze at the Connaught para 
uso exclusivo. 

The Connaught 
Carlos Place, Mayfair, 
London W1K 2AL

Tel:  +44 (0)20 7499 7070 
Fax: +44 (0)20 7495 3262 

the-connaught.co.uk   
info@the-connaught.co.uk 

Director Geral 
Massimiliano Binda

Reservations 
Toll free from: 
UK 00 800 7671 7671 
USA 1 800 637 2869

Belgium, France, Germany, 
Ireland, Spain, Switzerland 
00 800 7671 7671

Bahrain 8000 4210 
Brazil 0800 891 7847 
Japan 001 800 7671 7671 
Saudi Arabia 800 844 3382 
UAE 800 441 3384

reservations@the-connaught.co.uk 

Jean-Georges at The Connaught – 
Jantares informais de alta qualidade 
servidos a qualquer hora com menus 
ecléticos, imaginativos e repletos de 
ingredientes frescos do mercado.



Avião
O aeroporto de Heathrow é o principal 
aeroporto da cidade e está situado a 
cerca de 45 minutos do hotel. Londres 
também é servida pelo aeroporto de 
Gatwick e pelo London City Airport.  O 
The Connaught oferece serviços de 
transfer com motorista em um dos 
nossos luxuosos Mercedes Benz.

Trem/ Metrô
A estação de metrô mais próxima é 
Knightsbridge, na linha Piccadilly. A 
estação ferroviária Victoria Station está a 
15 minutos de distância e é servida por 
várias linhas de metrô assim como a 
estação de St Pancras, onde chegam os 
trens Eurostar , e que se situa a 20 
minutos do hotel.  




