Hotel Olissippo Lapa Palace
SOBRE
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

*****

Construído no século XIX, este luxuoso palácio está envolvido no topo de uma das 7 colinas de Lisboa com vista para
o rio Tejo e apresenta-se aos seus hóspedes como o local ideal para uma estadia inesquecível em Lisboa.
Rodeado por inúmeras embaixadas, o Hotel está inserido num majestoso jardim sub-tropical. Desfrute do Sol de
Lisboa junto à piscina ou visite o Spa, onde pode cuidar de si durante horas e relaxar junto da piscina interior
A Decoração tradicional e elegante de cada quarto é um refúgio após um dia de trabalho ou de lazer. Admire a vista
panorâmica a partir do conforto da sua varanda ou desfrute de um longo banho na sua banheira em mármore.
Graças à conveniente localização do Palácio, o centro de Lisboa fica apenas a uns 5/10m de distância. Pode
estacionar o seu carro gratuitamente no parque privativo do Hotel enquanto se delicia no restaurante. Entretanto, o
concierge tem o prazer de organizar diversos serviços para si, incluindo a utilização da sala VIP.
Contactos
Rua do Pau de Bandeira, 4 1249-021 Lisboa
+351 213 949 494
Telefone:
+351 213 950 665
Fax:
E-mail:

rsv@olissippohotels.com

Website:

http://www.olissippohotels.com

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Câmbios
Baby Sitter
Bar
Restaurante
Aceita animais de estimação
Número de camas: 218
Número de quartos: 101
Número de suites: 8
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Ar condicionado central
Piscina
Lojas
Court de ténis
Sauna
Ginásio
Piscina climatizada
Área reservada a fumadores
Baby care
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)
SPA
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Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado
Telefone
Cofre
Televisão
Secador de cabelo
Acesso Internet
Minibar
Quarto com aquecimento
Quartos para fumadores

Horários
Horário do pequeno almoço: 07h00-10h30
Horário do room service: 24 h

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Terminais ferroviários
Garagem

Pagamentos
Aceita cartões de credito
Aceita Travellers Cheques

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Outras Informações
Nº de Registo: 57
Spa La Prairie, serviço de lavandaria e tratamento de sapatos, controlo individual da temperatura nos quartos,
serviço de despertar, jornais diários internacionais.
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