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Luxury TravelLUXURY TRAVEL
por Rogério Almeida

Rogério Almeida 
é graduado em 
Comunicação Social, 
leciona na UFPB e 
há 20 anos atua no 
jornalismo de turismo. 
É também, entre 
outras atividades de 
destaque na área, 
membro atuante 
do Clube Gourmet 
da Paraíba e do 
Conselho Executivo 
Nacional da Abrajet.

Quem chega à Viena a primeira sensação é 
de que se está verdadeiramente numa capital 
imperial. E aqui bem no centro da cidade na 

renomada Ringstraße, Florian Weitzer restaurou 
o Grand Ferdinand, trazendo de volta o luxo e 

beleza da época da Imperatriz Sissi.

O hotel que celebra a tradição com muita 
modernidade, possui 188 quartos em cinco 

categorias e três restaurantes.  No térreo está 
o Grand Ferdinand Restaurante que serve 

a tradicional cozinha do leste europeu, e o 
Gulasch & Champagne com snacks e petiscos.

Grand Ferdinand: 
Luxo e elegância no centro de Viena

/ROGERIO.ALMEIDA1
@ROGERIOALMEID

Texto: Rogério Almeida
Fotos: Grand Ferdinand®
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Bem na entrada na avenida estão expostos 
carros históricos como o Jaguar, que 
pertenceu ao Dr. Hans Lauda, avô do 
campeão de Fórmula 1, Niki Lauda e um 
Maseratti.

Durante a Segunda Guerra Mundial o 
edifício que hoje é o hotel foi quase que 
totalmente devastado e por isso nos anos 50 
foi reconstruído de acordo com os projetos 
de Percy Farber e Walter Sobotka. 

Depois de servir como o Escritório de 
Proteção da Constituição da Austria foi 
comprado por Karl Wlaschek e Amisola 
Immobilien AG. Na primavera de 2014 
passou para o hoteleiro Florian Weitzer que 
é o responsável pelo toque de grandeza e 
elegância do atual Grand Ferdinand hotel.

Totalmente renovado traz a modernidade do 
século XXI para Viena sendo o único hotel 
comandado por austríacos na Ringstrasse.

Quem chega à recepção do hotel encontra 
um imenso candelabro construído pela 
renomada casa Lobmeyr e que diariamente 
é içado com as velas sendo acessas no ritual 
de muito estilo.   
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Bem diante do hotel circulam as linhas de metrô, ônibus e trens urbanos. À 
10 minutos de caminhada está o Musikverein, a Viena State opera e o Parque 
Municipal de Viena.
O hotel adota a política de não fumantes, possui academia e um bar/longe com 
Wi-Fi gratuito nas áreas públicas.
O hóspede possui duas opções para o café da manhã: no restaurante no térreo 
ou no terraço na cobertura com um atendimento mais personalizado e onde se 
encontra a piscina com vista para a cidade.

Todos os apartamentos são à prova de som e os colchões possuem pillowtop. 
As roupas de cama são de algodão egípcio com variado menu de travesseiros 
e chinelos. O hotel também permite a entrada de um animal de estimação por 
apartamento.

Quando chega em seu quarto o hóspede encontra muitas novidades e em 
pequenos detalhes. Tudo lembra o edifício original dos anos 50. Espelhos no 
banheiro apresentam designs clássicos de Gubi no estilo de Jacques Adnet.
Até mesmo o apartamento standard possui uma cama tamanho king size e um 
chuveiro em estilo cascata. Já o Standard+ possui chaise longue de couro verde 
e um champagne bar. O Business possui mesa para computação e as suítes que 
se localizam no último andar possui um box-seat em que se vê a movimentação 
da Ringstraße e os telhados de Viena.

Destaque ainda para a Grande Suíte com 100 metros quadrados cuja vista 
panorâmica se vê a imensa Roda Gigante no Prater, um dos pontos turísticos da 
capital da Áustria.
A Grande Suíte possui diárias de 3 mil euros por noite. Para quem deseja economizar 
o hotel oferece ainda um elegante quarto-dormitório com seis ou oito camas 
pelo preço de 30 euros a noite, podendo ser reservado através do Airbnb.

Um dos grandes destaques do Grand Ferdinand é a gastronomia que remonta 
ao Império Austro-húngaro e que incorpora a culinária do Norte da Itália com 
a Bohemia.  Recomendo provar a sopa imperial, o filé à la Metternich, e como 
sobremesa o sorvete violeta. O Grand Ferdinand Restaurante abre diariamente 
até meia noite.  

Junto ao restaurante está o bar Gulasch & Champagne, um lugar para um vinho 
ou snack logo após um concerto na Opera de Viena. O bar abre de 11 da manhã 
até meia noite e trinta. Serve goulash, sanduíches e cervejas especiais e populares 
como a Velkopopovický.  

O terceiro restaurante é o chamado Grand Étag que está localizado na cobertura 
e oferece uma bela visão de Viena que vai até os telhados da catedral de São 
Estevão. Aqui são oferecidos buffet e menu à la carte e no inverno uma lareira 
aquece o ambiente. 
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O Grand Ferdinand é o quinto hotel de Florian Weitzer e é decorado com o que 
há de mais moderno. Destaque para as porcelanas Augarten, os vidros e cristais e 
candelabros Lobmeyr e diversos itens do renomado Silber Manufactur.

Bem diante do Grand Ferdinand está o Imperial Hotel que recebe presidentes, reis 
e celebridades do mundo inteiro.

À poucos metros do hotel está o Parque Estadual de Viena com a escultura dourada 
de Johann Strauss e seu violino.

ReseRvas e nFoRmações:
Grand Ferdinand

 Schubertring 10-12 1010 Vienna- Austria
 +43 1 91880

 Email: welcome@grandferdinand.com 
www.grandferdinand.com


