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Khi bạn đến Khách sạn Exellenti Hotel tại Madrid, nghĩa là thủ đô hào
nhoáng của Tây Ban Nha đã ở ngay dưới chân của bạn. Khách sạn 4-sao
Excellenti bao gồm 8 tầng với 68 phòng nghỉ ấm cúng. Mỗi phòng đều
được cung cấp đầy đủ các tiện nghi sang trọng nhất, như vô tuyến màn
hình phẳng và Internet không dây. Hãy bắt đầu ngày mới của bạn tại quầy
buffet ăn sáng miễn phí và ngon miệng của chúng tôi. Những món ăn đặc
sắc bao gồm các món Tây Ban Nha như churros và torilla de patatas. Hãy
tổ chức những cuộc họp, hội nghị và sự kiện đặc biệt từ nhỏ đến lớn trong
phòng họp của chúng tôi. Hãy giữ liên lạc với bạn bè, gia đình và đồng
nghiệp của bạn tại trung tâm kinh doanh của chúng tôi, nơi cung cấp dịch
vụ Wi-Fi miễn phí và máy tính cá nhân cho nhu cầu liên lạc của bạn.
Những người yêu thích nghệ thuật chắc hẳn sẽ rất hài lòng khi biết rằng
Art lovers will delight in learning that the world-famous Prado Museum,
Bảo tàng Prado, bảo tàng nổi tiếng thế giới và được cho là một trong
widely considered to be the best art museum in Spain, is just a five-minute những bảo tàng nghệ thuật đẹp nhất tại Tây Ban Nha, chỉ cách đây 5 phút
walk away. Also nearby is the Reina Sofia Museum, which features a wide đi bộ. Cũng ở gần đấy là Bảo tàng Reina Sofia, nơi trưng bày bộ sưu tập lớn
collection of contemporary art.
về nghệ thuật đương đại.
When you stay at the Excellenti Hotel in Madrid, Spain’s lively capital city is
at your footsteps. The four-star Excellenti spans eight floors, with 68
incredibly inviting guest rooms. Each room features ideal amenities, such
as flat-screen televisions and wire less Internet access. Start your day off
right at our delicious complimentary breakfast buffet. Tasty highlights
include Spanish dishes like churros and torilla de patatas . Host all sizes of
business meetings, conferences and special events in our meeting room.
Stay connected with friends, family and colleagues in our business center,
which offers free Wi-Fi and personal computers for your communication
needs.

A few steps away from these museums you’ll find the Paseo del Prado, one
of Madrid’s most beautiful avenues. Enjoy a stroll down the avenue and
finish at the inspiring Plaza de Cibeles. The plaza is named for its Cibeles
Fountain, which depicts the goddess Ceres riding a chariot led by two lions.
At the plaza, you can also witness the stunning Palacio de Comunicaciones,
the city’s cathedral-like postal headquarters -- a must-see Madrid
landmark.

Cách những bảo tàng này một đoạn bạn sẽ thấy Paseo del Prado, một
trong những con đường đẹp nhất tại Madrid. Hãy thưởng thức một cuộc đi
dạo dọc con đường này và dừng chân tại quảng trường Plaza de Cibeles
tráng lệ. Quảng trường này được đặt tên cho Đài phun nước Cibeles, mô tả
cảnh nữ thần Ceres cưỡi trên xe kéo bởi hai con sư tử. Tại quảng trường,
bạn sẽ có thể chiêm ngưỡng toà nhà Palacio de Comunicaciones uy nghi,
trụ sở bưu điện thành phố với kiến trúc nhà thờ -- một địa danh phải-xem
tại Madrid.

A short subway ride from the Excellenti Hotel is Puerta del Sol and the
heart of Madrid. The square is famous for its architecture, shops, art
installations, statues and the famous neon sign of the Tio Pepe building.
Mayor Street leads outward from Puerta del Sol, meandering past classic
tapas bars, the Plaza Mayor Square and the Mercado de San Miguel
Market. This historic market building is ideal for sampling Madrid’s
delectable local foods. Visit for more information.

Cách một chuyến đi tàu điện ngầm ngắn từ khách sạn Excellenti Hotel là
Puerta del Sol và trái tim của thành phố Madrid. Quảng trường này nổi
tiếng với kiến trúc, những cửa hàng, những công trình nghệ thuật, tượng
đài và dàn đèn neon nổi tiếng của toà nhà Tio Pepe. Đường Mayor Street
dẫn ra từ Puerta del Sol, đi qua những quán bar tapas cổ điển, Quảng
trường Plaza Mayor và Chợ Mercado de San Miguel. Khu chợ lịch sử này là
nơi lý tưởng để thưởng thức những món đặc sản tươi ngon của Madrid.
Hãy đến thăm để biết thêm chi tiết.
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