Localizado no centro histórico da cidade, o Taj Cape
Town representa a combinação de uma história rica e
de uma arquitectura contemporânea elegante.
Os Taj Hotels têm uma reputação há 100 anos por restaurarem marcos históricos, portanto foi muito apropriado
que na Cidade do Cabo tenha sido preciso incorporar a antiga sede do South African Reserve Bank (1929),
lindamente restaurada, e os Temple Chambers adjacentes – ambos monumentos nacionais – no hotel de 176
quartos
Taj Cape Town, um hotel de luxo localizado no centro histórico de Cape Town à entrada do famoso precinto
pedestre, St Georges Mall. Está numa localização perfeita para aqueles que querem descobrir a autêntica Cidade do
Cabo e a sua miscelânea de história fascinante, cultura exótica, arte emotiva, entretenimento vivaz e cozinha
deliciosa

Acomodação
Os 176 quartos e suites excepcionais do Taj Cape Town oferecem um retiro da azáfama vivaz do centro da
cidade. A estrutura histórica do Taj Cape Town abriga os requintados Quartos e Suites Património,
Quartos das Torres de Luxo e Suites com varandas, a Suite Presidencial e os Quartos e Salão do Clube Taj.
Todos os quartos e suites estão lindamente decorados e têm todas as comodidades de luxo.

Suites de Luxo (64m² a 109m²)

Quartos das Torres de Luxo

As nossas Suites com Um Quarto estão localizadas nos
edifícios do Património ou das Torres, e as nossas Suites
Familiares com Dois Quartos estão localizadas no novo
edifício das Torres. Estas suites têm uma sala espaçosa e
uma área de escritório separada. Os hóspedes do Taj
acomodados nas Suites têm acesso ao salão privado no
piso do Clube Taj para pequeno almoço, chá da tarde e
cocktails de cortesia. Os hóspedes nestas suites são
mimados com um serviço de mordomo de 24 horas. As
Suites Familiares com Dois Quartos têm uma Cama King
e um quarto com camas twin. Estas suites têm uma vista
para a cidade ou para a Montanha da Mesa.

Quartos de Luxo (33m² a 49m²)
Enquanto que os Quartos Património têm um design clássico,
estão localizados nos dois edifícios históricos do hotel e têm
todos tectos altos tradicionais e janelas de guilhotina grandes
e originais, todos os Quartos da Torre de Luxo no novo edifício
das torres têm fachadas de vidro do chão ao tecto e varandas
privadas, de onde os hóspedes podem desfrutar das vistas
esplêndidas da Cidade e da Montanha de Mesa.
Todas as nossas casas de banho en-suite têm banheiras
grandes e fundas separadas, e chuveiros walk-in de duas
cabeças. Todos os quartos combinam a qualidade do mundo
antigo e as comodidades modernas.

Suite das Torres de Luxo

Quartos & Suites do Clube TAJ
O segundo piso do Taj Cape Town é dedicado ao Clube Taj, que consiste em 13 quartos. Aqui, os hóspedes têm uso exclusivo
do Salão do Clube privado, que cobre 140m2.
O conceito do Clube Taj inclui uma variedade de serviços e instalações de cortesia para todos os hóspedes do piso do Clube
Taj e das Suites com Um e Dois Quartos.

Taj Club Lounge

Comodidades de cortesia incluem:
• Check- in privado no quarto
• Recepção no Clube Taj
• Pequeno-almoço privado no Salão
do Clube Taj
• Jornais internacionais diários
• Serviço de mordomo dedicado
durante a sua estadia
• Uso durante duas horas da sala de
reuniões uma vez durante a sua
estadia
• Chá da tarde no salão privado todos
os dias

Varanda da Suite Presidencial

Suite Presidencial (Suite TATA)
A Suite Presidencial, localizada nos pisos 16 e 17, é a Suite Principal do Taj Cape Town. É extremamente espaçosa, com
194m², e dispõe de vistas desobstruídas da Montanha da Mesa e dos Jardins da Companhia em todos os quartos. A Suite
Presidencial consiste em dois quartos espaçosos, uma sala generosa (com vistas panorâmicas), sala de jantar formal,
dispensa dedicada, quarto para tratamentos de spa, quarto de vapor hamman, quarto individual de exercícios e um escritório
grande. A varanda circundante, com vista para o cenário deslumbrante da Montanha da Mesa, oferece uma série de opções
para recreação social dos hóspedes. Desde banhos de sol íntimos a dois, jantares formais para 12, a um cocktail para um
grupo maior. As possibilidades de entretenimento na Suite TATA são infinitas.
Lounge Taj Residence

Serviços do Hotel & Comodidades no quarto
•
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Salão da Residência Taj
As Residências Taj são um santuário para os sofisticados e
astutos. O seu design impecável oferece luxo, elegância e
calor num ambiente exclusivo. Cada Residência fornece uma
variedade completa de instalações e serviços que você espera
de uma marca de hotel de luxo reconhecida internacionalmente, com uma localização de sonho na principal cidade da
África do Sul. Os donos das residências têm direitos de
leasing extensivos, o que faz com que estas acomodações
espaçosas e luxuosas sejam ideais para o viajante internacional frequente, ou para alguém novo à Cidade do Cabo, que
deseja viver onde está a excitação.
A decoração contemporânea moderna; os acabamentos
excelentes e o design impecável constituem o marco destas
residências; que incluem desde estúdios espaçosos, a
unidades com 1 e 2 quartos. Cada residência é completamente mobilada e autónoma com uma cozinha totalmente
equipada.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Vistas deslumbrantes da Montanha da Mesa ou da cidade
Serviço de Quarto De 24 horas
Pessoal multilíngue
Os Quartos da Torres têm varanda
Ar condicionado e aquecimento controlados
individualmente
Banheira grande separada e chuveiro walk-in de duas
cabeças
Mini bar e centro de repouso completamente abastecidos
Instalações para fazer chá e café
Ferro de engomar e tábua de passar a ferro
Cofre electrónico com um carregador de computador
portátil
Conexão de internet wireless de alta velocidade
TV LCD de 40 polegadas com canais de DSTV seleccionados
TV com Protocolo de internet interactivo e Multilingue
(IPTV) onde pode pagar para aceder aos mais recentes
filmes de sucesso, a pedido
Centro de multimédia HD totalmente interactivo – que
permite que ligue o seu portátil à TV, carregue o seu iPod,
oiça musica num leitor de MP3, carregue um equipamento
num terminal para USB, entrada HDMI para IPTV e tomadas
internacionais
3 telefones por quarto, incluindo um telefone sem corda
com facilidade de correio de voz área de escritório separada
com centro de multimédia, permitindo interface para
portátil, áudio, vídeo e televisão
Computador portátil, Sony Play Station 3, Xbox e Nintendo
Wii para hóspedes, com uma selecção de jogos – disponível
a pedido.
Leitor de DVDs Blue Ray com uma selecção da Biblioteca de
DVDs
Porteiros e serviço de manobristas disponíveis
Passeios Históricos especializados disponíveis
WI-FI de cortesia

Salas de Reuniões e
Instalações para Banquetes

Jantar fora

As instalações para negócios e as salas para banquetes estão
localizadas na Ala Património e consistem numa variedade de
espaços bem proporcionados e equipados. Nestes espaços
podem-se realizar uma série de reuniões, conferências e
eventos. As instalações para reuniões são complementadas
por um centro de negócios totalmente equipado.
As nossas instalações para reuniões e conferências incluem:
• Janelas de guilhotina grandes com raios de luz natural
• Vistas espectaculares das Casas do Parlamento e da Catedral
de St. Georges
• Centro de negócios e comunicação com serviço completo
• 7 salas de reunião separadas que podem acomodar
10-90 delegados
• Projector e ecrã ocultos que descendem automaticamente
• Painel de controlo áudio visual (AV) em todos os quartos
• Colunas alto-falantes canalizadas com 3 canais de áudio
para música ambiente
• Plug & Play independente, compatível com leitor de DVDs
e CDs, iPod, computador portátil e fonte de áudio. O seu
equipamento funcionará assim que estiver ligado à tomada.
• Linha ISDN adequada para videoconferência em HD
• Tomada para conexão de dados com internet a alta velocidade
• Acesso à internet WIFI. Interface de vídeo numa TV com
grande ecrã. Impressão wireless

Lazer

Bombay Brasserie
A Bombay Brasserie oferece
excelente refeicoes da
especialidade Indiana. Aqui,
deliciosas refeições são
habilmente preparadas usando
ingredientes tradicionais, criando
uma das melhores culinárias
Indianas fora da India.

Mint

Mint, o restaurante do Taj Cape
Town onde pode desfrutar todas
as refeições do dia
descontraidamente, e que tem
uma varanda exterior, é
especializado em inovar pratos
internacionais e locais. Aqui, os
sentidos, o paladar e o apetite
dos clientes serão seduzidos.

O Twankey Bar

O Twankey Bar juntou-se agora a
uma longa lista de bares que se
especializam na produção local
de cervejas artesanais, e também
tem uma excelente selecção de
vinhos e espumantes locais, e a
Guinness mais fresca da Cidade
do Cabo. É um lugar para se
encontrar com amigos e associarse com os habitantes locais.

O Cigar Lounge

Jiva Grande Spa

Centro de Fitness

Jiva Grande Spa combina a
As nossas instalações de lazer e
sabedoria e o património da bem-estar também incluem:
filosofia Indiana de saúde e
• Spa Jiva Grande com 700m2
bem-estar. Enraizado no
• 6 quartos de tratamento,
conhecimento sobre a
medicina Indiana antiga, o
incluíndo a Suite para
Spa Jiva Grande obtém
Massagem Dupla para casais
inspiração no conceito
• Quartos de relaxamento
holístico de viver. O Spa Jiva
antes/depois
Grande do Taj Cape Town
• Piscina aquecida interior
oferece uma variedade
completa de tratamentos
• Ginásio Techno completamente equipado
exclusivos, e terapias
• Piscina de vitalidade, e quartos
holísticas, derivados da
sabedoria da medicina Indiana de vapor e sauna separados para
homens e mulheres.
antiga.

O Cigar Lounge do Taj Cape Town
é um lugar glamoroso onde pode
começar ou terminar a noite.
Aqui são de praxe os cocktails
maravilhosos e os charutos
excelentes.

O Lobby Lounge
O átrio impressionante é
dominado por uma claraboia
abobadada, apoiada por quatro
colunas de mármore caneladas
que foram meticulosamente
restaurados.
Poderá desfrutar de um café da
manhã ou chá da tarde neste
lugar impressionante que também
liga a um bar de cocktails e a um
Salão de Charutos.

Destino:
O coração da histórica Cidade do Cabo

O Taj Cape Town está localizado no coração histórico da Cidade Mãe da África do Sul, onde escravos, colonialistas, agricultores,
juízes, políticos, estudiosos, a liberdade e aqueles laureados com o Nobel ajudaram a moldar a história da Africa do Sul. Muitos
dos edifícios onde eles viveram, trabalharam e planearam ainda se mantem de pé hoje e a maioria está aberta ao público. Ao
longo da ultima década a regeneração do interior da cidade, dirigida pela Cape Town Partnership, resultou em que ela se tenha
tornado num sitio procurado para viver, fazer compras, comer fora e festejar. Existe uma variedade de lojas, mercados, lojas
especializadas e de antiguidades. Existem muitos restaurantes de classe mundial, cafés e bares, e a vida nocturna é abundante,
vibrante e cosmopolita.

O que faz do Taj Cape Town tão único?

1. Localização: situada no coração cultural da velha cidade histórica, oferece
aos hóspedes uma experiência autêntica na Cidade do Cabo, que inclui a
nossa cultura rica, o ambiente, as pessoas, e a comida, tudo mesmo à
nossa porta.
2. Autenticidade: conheça a verdadeira Cidade do Cabo longe da azáfama do
V&A Waterfront.

3. História & património à nossa porta: está a uma
curta distância da maioria dos marcos e
atracções, e dos museus, da África do Sul, que
incluem as Casas do Parlamento, os Jardins da
Companhia, a Catedral de St.Georges, St.Georges
Mall e a Ou kerk.
4. Entretenimento infindável: a uma curta distância
encontra alguns dos melhores cafés, bares e
restaurantes, na Long Street, e uma vida
nocturna vibrante.
5. Comida & Vinho: considerada a capital de comida
da África do Sul, a Cidade do Cabo oferece
inúmeras opções para comer fora, muitas a curta
distância do Taj Cape Town.
6. Compras: está a uma curta distância da Long
Street, Loop Street, e Kloof Street, e de uma
variedade de boutiques de roupas, lojas de
antiguidades e outras lojas. Chega-se ao centro
comercial V&A em 20 minutos a pé ou através de
uma curta viagem de cortesia no autocarro do
hotel.
7. Galerias de Arte: mais do que uma dúzia das
galerias de arte mais reconhecidas e de renome
da cidade estão a 10 minutos a pé do Taj Cape
Town.
8. Passeios: Montanha da Mesa – a 7ª nova
maravilha natural do mundo.

Direcções para o Taj Cape Town a
partir do Aeroporto Internacional
de Cape Town

Lugares de interesse
10

12

11
9

8

– Ao sair do aeroporto internacional de Cape Town,
continue pela auto-estrada N2 em direcção ao
centro da cidade de Cape Town.
– Continue durante aproximadamente 15km e, com
a Montanha da Mesa aproximando-se à sua frente,
mantenha-se na faixa da auto-estrada N2 que vai
em direcção ao centro da cidade de Cape Town e
ao V&A waterfront.
– Continue na Eastern Boulevard na faixa direita em
direcção à Cidade. Siga os sinais em direcção ao
Waterfront e ao Centro de Convenções (CTICC).
– No final da auto-estrada chegará a um grande
cruzamento com semáforos. O Hotel Westin
Grand e o CTICC estarão à sua esquerda, e a
entrada para o V&A Waterfront à sua direita.
– No semáforo, continue em frente na
Buitengracht Street em direcção à Montanha
da Mesa (Table Mountain) e no 5º cruzamento
com semáforos, vire à ESQUERDA para a
WALE STREET.
– Continue na WALE STREET e verá o Taj Cape
Town no final desta rua, adjacente ao
St. Georges Mall e directamente oposto à
Catedral de St. Georges.
– Está disponível estacionamento coberto e
seguro no Mandela Rhodes Place na BURG
STREET, acessível a partir da WALE STREET,
imediatamente antes do Taj Cape Town.
Existe sinalização clara para o Interpark
Parking Garage.
– Hóspedes que parqueiem no Mandela
Rhodes Place podem prosseguir através do
átrio e podem entrar no Taj Cape Town através
da nossa entrada de pedestres no St. Georges Mall.
Coordenadas GPS
33graus 55 min 23.7secs Sul
18graus 25 min 3.04secs Este

TO NEWLANDS / SOUTHERN SUBURBS

Lugares de interesse
1

Praça Greenmarket

4

Casas do parlamento

7

Galeria de Arte Nacional da África do Sul

10

Praça do Património

2

Catedral de St Georges

5

Museu / Planetário da África do Sul

8

Jardins da Companhia

11

Museu de Escravos Iziko

3

Igreja Groote

6

Centro do holocausto da Cidade do Cabo

9

Castelo da Boa Esperança

12

St. Georges Mall

Taj Cape Town, Wale Street,
8001 Cape Town, Afrique du Sud
+27 (0) 21 819 2000
+27 (0) 21 819 2001
res.capetown@tajhotels.com
O Taj tem linhas para marcação
de reservas grátis e acessíveis
24 horas.
ESTADOS UNIDOS E CANADA
INDIA
Apenas para usuários Mtnl/Bsnl:
1 800 111 Taj
(1 800 111 825)
Usuários de outras redes móveis
ou linha fixa:
(91-22) 6601 1825

1 866 Wow 1 Taj
(1 866 969 1 825)

OUTROS PAÍSES
00 800 I LUV 1 TAJ
(00 800 4 588 1 825)

