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O VIP Grand é um design hotel de 5 estrelas localizado entre o 
centro histórico de Lisboa e a nova zona fi nanceira da cidade, na 
zona do Campo Pequeno, com ligações de transportes públicos 
para o resto da cidade apenas a 5 minutos. Disponibiliza um spa 
luxuoso e uma piscina exterior. Este hotel de luxo tem quartos 
de inspiração zen com chuveiros de efeito chuva. Dispõe de um 
restaurante, um bar,  sauna e um centro de fi tness. O SPA propõe 
uma série de tratamentos de massagens (previa reserva de utili-
zação, fechado aos domingos e feriados). 

Hotel & Spa *****

Avenida 5 de Outubro nº197. LISBOA

Vip Grand Lisboa

Contemporâneo e de design é sem dúvida um dos pontos de 
referência da cidade de Lisboa. Situado a apenas 200 metros do 
Terminal 1 e a 3 kms do centro da cidade. Conta com moder-
nos quartos de design contemporâneo,  insonorizados e con-
fortáveis, com cama de casal (queen size) ou com duas camas 
individuais, TV LCD , ar-condicionado, WIFI grátis, secretária, 
cofre, minibar e quarto de banho completo com secador de ca-
belo. Conta ainda com um Wellness Center (com uma piscina 
climatizada, sauna, hidromassagem, banho turco, 6 cabines de 
massagens e uma área de relax), piscina exterior para adultos e 
infantil (sazonal). Estacionamento privativo.

Hotel ****

Aerop. Intern. Lisboa, Rua C. LISBOA

Tryp Lisboa Aeropuerto

O Altis Avenida Hotel está situado no centro da cidade, num 
edifi cio histórico. Quartos com Tv LCD Full HD com digital guest 
service, telefone direto, máquina de café Nespresso, acesso a 
Internet WIFI gratuito, ar condicionado, cofre com alimentação 
elétrica, janelas com vidros duplos, minibar, menu de almofadas, 
secador de cabelo, roupão e chinelos. Dispõe de receção 24h, 
room service 24h, lavandaria e limpeza a seco, business Center. 
Estacionamento em parque público, sujeito a disponibilidade e 
serviço de valet parking. Aceita animais de estimação (mediante 
pedido).

Hotel *****

Rua 1º de Dezembro nº120. LISBOA

Altis Avenida

O Iberostar Lisboa Hotel,  está localizado a poucos passos do 
Parque Eduardo VII e da Praça Marquês de Pombal, no centro de 
Lisboa. O hotel conta com um bar e um restaurante, uma piscina 
exterior, um terraço com jardins verticais exclusivos e um SPA 
(com zonas de águas, massagens e tratamentos). Quartos com 
wifi  grátis, telefone, ar condicionado, cofre e secador de cabelo. 
O Iberostar Lisboa conta ainda com 7 salas de reuniões, algumas 
das quais podem ser convertidas em 2 ou 3 áreas de eventos, 
com capacidade para até 250 pessoas. Estacionamento privado.

Hotel *****

Rua Castilho, 64. LISBOA

Iberostar Selection Lisboa
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Situado no centro da cidade de Lisboa, a Baixa Pombalina, com 
o histórico castelo de Sº Jorge como cenário a Praça do Rossio a 
dois passos, o nosso hotel tem a melhor localização para des-
cobrir Lisboa. O Hotel dispõe de 350 quartos, incluindo 3 sui-
tes, todos equipados e decorados de forma a proporcionar o 
máximo conforto num ambiente elegante e atual, dispoem de 
ar condicionado, telefone, rádio, Tv via satélite, mini bar, cofre, 
janelas com vidro duplo, secador de cabelo, roupões de banho, 
acesso internet wireless e room service (24 horas). No restauran-
te panorâmico “Varanda de Lisboa”, disfrute de uma vista des-
lumbrante sobre a cidade com cozinha tipicamente Portuguesa 
e Internacional. O elétrico turístico Nr. 28 inicia o seu passeio 
em frente ao hotel. 

Hotel ****

Praça Martim Moniz nº2. LISBOA

Mundial

Localizado na área residencial da Avenida de Roma, este design 
hotel de 4 estrelas foi recentemente renovado e disponibiliza 9 
pisos temáticos. A estação de metro Roma-Areeiro fi ca a cerca 
de 200 metros. Os quartos do Lutécia Hotel estão equipados 
com mobiliário topo de gama, televisão com ligação à Internet, 
máquina de café expresso e a maioria proporciona vistas panorâ-
micas para a cidade. As suites têm uma confortável área de estar 
e uma casa de banho de luxo com uma banheira de hidromassa-
gem. Conta com Restaurante, bar e ftness center.

Hotel ****

Av. Frei Miguel Contreiras nº52. LISBOA

Lutecia Smart Design

O elegante e moderno Vip Executive Arts Hotel está situado a 
menos de 500 metros da margem do Rio Tejo e da Feira Interna-
cional de Lisboa. Estacionamento privado. Quartos e suites inso-
norizados, alguns com vistas para o Rio Tejo e da Ponte Vasco da 
Gama. O hotel também apresenta 8 salas de conferências e um 
auditório com capacidade para 165 pessoas. O hotel conta com 
restaurante com cozinha internacional e bar. O acesso Wi-Fi é 
gratuito em todo o hotel.

Hotel ****

Av. Dom João II, nº 47. LISBOA

Vip Executive Arts

O VIP Executive Eden Aparthotel desfruta de uma localização 
central na Baixa Pombalina, na zona histórica de Lisboa, com um 
bar no terraço com vistas panorâmicas sobre Lisboa e Wi-Fi grá-
tis. Todos os amplos estúdios e apartamentos incluem uma área 
de trabalho e uma cozinha  equipada. Cada quarto possui uma 
televisão, ar condicionado, acesso à Internet e uma casa de ban-
ho privativa. O VIP Executive Eden também possui uma piscina 
sazonal no último piso.

Aparthotel ****

Praça Dos Restauradores nº24. LISBOA

Vip Executive Eden

Bem situado no centro fi nanceiro de Lisboa e apenas a 10 minu-
tos do Aeroporto Internacional. Dispõe de 220 quartos dos quais 
10 são Suites e 110 são para não fumadores. Todos equipados 
com Tv. cabo, canais de vídeo, telefone, minibar, prensa de calças 
e banho com secador. Complementa as suas instalações com 10 
salas de reuniões para mais de 200 pessoas, business center, fi t-
ness center, restaurante, bar, ar condicionado nas zonas nobres, 
lavandaria, loja de souvenirs e parking.

Hotel ****

Rua Laura Alves n9. LISBOA

Holiday Inn Lisbon-Continental

Situado no recinto do Parque das Nações que oferece uma va-
riedade de restaurantes, bares, lojas, desportos. Dispõe de 207 
quartos, incluindo uma suite vista mar, todas com banho com 
secador, ar condicionado, cozinha, Tv. Satélite, Pay Tv., telefone, 
ligação a internet, cofre (aluguer), minibar e cofre. Conta ainda 
com quartos adaptados a defi cientes, Não Fumadores e comu-
nicados, garagem privada. Completa-se com restaurante, bar, 6 
salas de reunião com luz natural com acesso directo à garagem, 
serviço de lavandaria, aluguer de automóveis.

Hotel ****

Av. Dom João II Lt.1.16 02. B - Parque das Naçoes. LISBOA

Tryp Lisboa Oriente
�
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Este hotel moderno está localizado no coração de Lisboa, apenas 
a 2 minutos a pé da Praça Marquês de Pombal. A Estação de 
metro Marquês de Pombal, com acesso direto ao Aeroporto de 
Lisboa e ao centro histórico, fi ca a 500 metros. Os quartos  pos-
suem um minibar, casa de banho moderna privada, televisão de 
ecrã plano com canais por cabo. O hotel conta com  restaurante 
buff et ao almoço e ao jantar, no Bar Food and Drinks Lounge 
desfrutará refeições ligeiras. Receção 24 horas.

Hotel ***

Rua Eça de Queirós nº24. LISBOA

Sana Capitol

Em pleno coração da capital portuguesa, o Exe Liberdade foi 
desenhado tendo como inspiração a Lisboa moderna. Dispõe 
de 163 quartos que convidam a deixar-se levar e a relaxar nuns 
espaços cuidados ao pormenor. A junção de elementos como 
o chão de madeira, o funcional mobiliário em cores inovadoras 
e os tecidos em tons neutros tem como resultado uns espaços 
únicos. Nestes encontrará, para além de uma completa gama de 
serviços entre os quais se incluem Tv de tela plana, ar condicio-
nado, aquecimento e minibar, entre outros. O hotel Exe Liberda-
de dispõe de estacionamento subterrâneo, com o qual não terá 
que se preocupar com o seu veículo.

Hotel ***

Av. Duque de Loule, 124. LISBOA

Exe Liberdade

Hotel situado no centro da cidade de Lisboa, junto à Praça de 
Touros do Campo Pequeno. A 15 minutos do aeroporto, numa 
zona amplamente servida por transportes. Conta com 240 mo-
dernos quartos (incluindo 2 suites), equipados com ar condicio-
nado, cofre, janelas com vidro duplo, Tv. cabo, Tv. satélite e pay 
Tv., telefone, internet, banho com secador. Completa ainda as 
suas instalações com bar, restaurante (só para grupos), sala para 
reuniões e conferências, serviço de babysitting, serviço de quar-
tos, serviço de despertar, lavandaria e parking.

Hotel ***

Av. Antonio de Serpa nº13. LISBOA

Vip Inn Berna

Este hotel está localizado a 5 quarteirões da Avenida da Liberda-
de. Disponibiliza uma piscina exterior e acomodações espaçosas 
e climatizadas no centro da cidade. Quartos com televisão por 
cabo, uma secretária e um minibar, casa de banho privativa com 
banheira. Conta com restaurante, bar xingu, com temática bra-
sileira. A piscina do Amazonia Lisboa Hotel dispõe de um deque 
de madeira com espreguiçadeiras e guarda-sóis.

Hotel ***

Tv. Fábrica dos Pentes nº12-20. LISBOA

Amazonia Lisboa

O hotel está localizado perto da Praça de Espanha e apenas a 
5 minutos de carro da Praça do Marquês de Pombal. Apresen-
ta quartos com  televisão de ecrã plano, casa de banho. Alguns 
quartos dispõem também de uma área de estar em separado. 
Uma recepção, aberta 24 horas, e um centro de negócios estão 
disponíveis no Sana Metropolitan. Conta com Restaurante e bar. 
O histórico centro da cidade está apenas a 5 minutos de carro. 
Estacionamento.

Hotel ****

Rua Soeiro Pereira Gomes - Parcela 2. LISBOA

Sana Metropolitan Excellence

Em pleno centro da cidade, junto ao Marquês de Pombal, ao 
lado do parque verde mais imponente de Lisboa, a um passo 
da Av. da Liberdade, da Baixa, da zona antiga, do rio, e da mais 
nobre zona comercial e de serviços. Conta com 148 quartos, dos 
quais 21 singles, 118 duplos/twins, 4 suites, 3 junior suites e 2 
quartos adaptados a defi cientes. Quartos equipados com mini-
bar, duche, banheira, cofre, Tv., telefone, ar condicionado ame-
nities, banho e secador. Complementa-se entre outros serviços 
com: serviço de baby-sitter, business offi  ce, ligação à Internet 
sem fi os (free em todo o hotel), bar cafetaria, café lounge, salas 
de reuniões, parking (pago), lavandaria, restaurante.

Hotel ****

Rua Antonio Augusto Aguiar nº14. LISBOA

HF Fénix Urban
�
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Descubra os nossos apartamentos para alugar no Centro de Lis-
boa,  totalmente mobilados e equipados.
Com internet sem fi os gratuita, mais de 300 canais de tv, e entra-
da por código, sem chaves.

Apartamentos

Lisboa. LISBOA

Lisbon Serviced

O Palácio Camões (Monumento Nacional) é um dos mais em-
blemáticos edifícios de Lisboa, situado no triângulo dourado da 
cidade, ao lado do elevador da Bica, no ponto de encontro entre 
Chiado, Bairro Alto e Santa Catarina. É nesse cenário de sonho, 
repleto de história e totalmente recuperado em 2012, que se si-
tuam os espetaculares apartamentos de Lisboa, todos com vistas 
deslumbrantes sobre a cidade e o rio Tejo e banhados pela lumi-
nosidade quente com que a cidade dá as boas vindas aos seus vi-
sitantes. São 10 fantásticos apartamentos - 6 T1, 5 dos quais Du-
plex, e 4 T2, 2 destes com magnífi cos terraços, comple tamente 
equipados, espaçosos, confortáveis e luxuo  samente mobilados.

Apartamentos

Lisboa. LISBOA

Lisbon Palácio Camões

O Hotel Ibis Lisboa José Malhoa está localizado numa zona 
calma da cidade de Lisboa, a apenas 100 metros a pé do Zoo 
de Lisboa e da Fundação Gulbenkian. Com óptimos acessos de 
carro ou transportes públicos permite chegar ao centro da cida-
de e importantes zonas empresariais em menos de 10 minutos. 
Relaxe num dos nossos 211 modernos quartos com internet, TV 
LCD e casa de banho com chuveiro ou banheira. Dispõe ainda 
de instalações para pessoas com mobilidade reduzida, 1 sala de 
reuniões completamente equipada e estacionamento privativo.

Hotel **

Av. Jose Malhoa, 10. LISBOA

Ibis Lisboa Jose Malhoa
�

Situado numa dos principais avenidas de Lisboa. O hotel dispõe 
de 263 quartos dos quais 29 executivos todos eles com portas 
isofónicas, fechadura electrónica, interruptor geral de segu-
rança, banho com secador, telefone na casa de banho, telefone, 
ar condicionado, Tv. satélite, rádio, cofre, room service 24 horas, 
janelas duplas e detector de incêndio. Poderá ainda usufruir do 
restaurante/bar “Fiesta Café”, piano bar junto ao hall, sala Lisboa 
para os pequenos almoços, 3 salas para reuniões, 1 auditório e 
serviço de lavandaria e garagem.

Hotel ***

Av. Roma 33. LISBOA

Roma

O Hotel Ibis Lisboa Parque das Nações é um tranquilo hotel si-
tuado em Lisboa, a 15 minutos de carro do centro da cidade. 
Está localizado no Parque das Nações, a 10 minutos a pé de 
atracções como o Pavilhão Atlântico ou o Casino de Lisboa. Os 
quartos são para não fumadores e estão equipados com 1 cama 
de casal ou 2 camas individuais, uma secretária, acesso Wi-Fi gra-
tuito, Tv de ecrã plano e banho privado com duche. Dispõe de 
um snack-bar para refeições ligeiras. Os restaurantes encontram-
se a 300 metros do Ibis. Conta com um centro de fi tness, no piso 
térreo e com vista para o jardim.

Hotel ***

Rua do Mar Vermelho, Lote 1 07 2 2. LISBOA

Ibis Lisboa Parque das Nações

Situado junto à Praça Marquês de Pombal próximo ao metro e 
a poucos passos da Av. da Liberdade epicentro fi nanceiro e co-
mercial de Lisboa. Dispõe de 76 quartos todos equipados com 
ar condicionado, telefone, Tv. cabo, minibar, cofre individual e 
internet wi-fi  gratuita, casa de banho com secador. Dispõe ainda 
de recepção 24 h, parque publico coberto a 150/200 metros sem 
possibilidade de marcação previa, lavandaria, bar e refeições li-
geiras, equipamento audiovisual, e serviço de bagagem 24 h, 
uma sala de reuniões localizada no 1º andar com luz natural 
com possibilidade de utilização para os mais diversos tipos de 
eventos. Fitness center no Dom Carlos Liberty gratuito. Hotel 
não fumadores.

Hotel ***

Av. Duque de Loule nº121. LISBOA

Dom Carlos Park
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Situado na 1ª linha da praia. O Tryp Lisboa Caparica Mar dis-
põe de uma piscina exterior. Quartos com uma varanda privada, 
com vistas para a montanha ou para o oceano, ar condicionado, 
acesso Wi-Fi gratuito, televisão por satélite, um secador de cabe-
lo e casa de banho privativa. Conta com  2 restaurantes e 7 salas 
de conferências equipadas com a mais recente tecnologia de 
som e imagem. O Tryp Lisboa Caparica Mar fi ca a 10 minutos de 
carro do centro de Lisboa e a 20 minutos de carro do Aeroporto 
Internacional de Lisboa. Estacionamento.

Hotel ****

Av. General Humberto Delgado nº47. COSTA DA CAPARICA

Tryp Lisboa Caparica Mar

O Hotel Aldeia dos Capuchos Golf & Spa está situado  na Vila 
dos Capuchos, na Zona  da Costa de Caparica, a  20 minutos do 
Aeropuerto de Lisboa, somente a  10 minutos da cidade de Lis-
boa e a 3km das praias da Costa de Caparica.  Tem 180 quartos 
dos quais  111 são apartamentos, 58 duplos standard, 2 quartos 
para defi cientes fi sicos, 16 quartos comunicantes, 10 suites e 1 
suite executiva; todos com varanda vistas mar. As opções de re-
laxamento do hotel incluem uma banheira de hidromassagem, 
um banho turco, uma sauna, um moderno ginásio com equipa-
mento cardiovascular e pesos libres.

Hotel ****

Largo Aldeia dos Capuchos. CAPARICA

Aldeia dos Capuchos
�

Este encantador hotel de 4 estrelas foi construído na encosta 
de uma colina com vista para a Praia de Sesimbra, que fi ca a 10 
metros. Disponibiliza piscinas interiores e exteriores e um res-
taurante com vistas para o oceano. Quartos com televisão por 
satélite, casa de banho privativa e uma varanda privada com vis-
tas para o oceano. Dispõe de restaurante e de estacionamento.

Hotel & Spa ****

Rua Gen. Humberto Delgado nº10. SESIMBRA

Do Mar

O Meliá Setúbal Hotel está situado no centro da cidade de Setú-
bal, em frente aos espaços verdes do Jardim do Bonfi m e a 9 mi-
nutos a pé da Estação Ferroviária de Setúbal. O hotel dispõe de 
uma piscina interior, sauna e health club. Todos os quartos e sui-
tes incluem ar condicionado, casa de banho privativa, televisão 
de ecrã plano com canais por satélite, janelas com vidros duplos 
e um minibar. Todos os quartos possuem ainda uma varanda 
com vista para o jardim. O acesso wifi  é gratuito em todo o ho-
tel. Conta com restaurante, bar e 6 salas de reuniões, totalmente 
equipadas para vários tipos de eventos. A ligação de barco para 
Tróia e as suas famosas praias encontra-se a 15 minutos de carro.

Hotel ****

Av. Alexandre Herculano, 58. SETÚBAL

Meliá Setúbal

Situado em frente a um parque no centro do Montijo, a cerca de 
25 km do aeroporto de Lisboa. Com acesso gratuito à Internet, 
cada um dos 84 quartos está equipado com ar condicionado, 
janelas com vidros duplos, cofre, mini-bar, telefone, despertador, 
televisão por satélite e casa de banho completa com secador de 
cabelo. Conta com Restaurante, Bar e estacionamento.

Hotel ****

Av. Joao XXIII nº193. MONTIJO

Tryp Montijo Parque

Situado na encantadora vila piscatória de Sesimbra, rodeado 
pela reserva natural da Arrábida, a 30 km de Lisboa e perto 
de campos de golfe. Dispõe de 84 quartos duplos (standard e 
deluxe) e 8 suites, todos têm vista mar, Tv cabo, internet, cofre 
gratuito, mini bar e ar condicionado. O hotel dispõe também 
de quartos para defi cientes, room service das 07h30 às 23h30, 
piscina exterior (não aquecida), SPA com salas de tratamento, 
área de relaxamento, pequena piscina interior (o SPA so pode 
ser frequentado por hospedes com mínimo 16 anos), sauna, 
banho turco, entre outros serviços e parque de estacionamento 
coberto grátis.

Hotel & Spa ****

Praça da Califórnia. SESIMBRA

Sesimbra Hotel
�


