Altis Belém Hotel &amp; Spa
SOBRE

Altis Belém Hotel &amp; Spa
Hotelaria
Tipo de Alojamento
Cassificação:

*****

MENÇÃO HONROSA NOS PRÉMIOS TURISMO DE PORTUGAL 2009
O Altis Belém Hotel &amp; Spa é um hotel de design de cinco estrelas com uma localização única em Lisboa, na zona
histórica e cultural de Belém, junto ao rio Tejo, entre o Padrão dos Descobrimentos e a Torre de Belém. O Hotel
apresenta-se sob o tema dos Descobrimentos numa visão contemporânea e design atual.
Os 45 quartos e 5 suites estão totalmente equipados com: TV LCD Full HD com Digital Guest Service, máquina de
café Nespresso, cofre, acesso a Internet com e sem fios, mini bar, área de trabalho, jacuzzi na varanda em alguns
quartos e suites, serviço de almofadas à la carte, edredões de penugem, roupa de cama em algodão egípcio e linho,
entre outros luxos.
Para exercitar e relaxar o corpo e o espírito existe o Bspa by Karin Herzog, marca líder mundial em cosmética
avançada com oxigénio, que dispõe de piscina exterior e interior, ginásio com aparelhos Technogym, diferentes
tratamentos e rituais, Hamman, sauna, duche Vichy, massagens de corpo e face. No terraço poderá aproveitar o sol
e desfrutar de uma massagem com vista para o rio Tejo.
O Feitoria Restaurante &amp; Wine Bar, com cozinha de autor e uma estrela Michelin, aposta na melhor cozinha
portuguesa com um toque criativo que resulta numa combinação sofisticada e perfeita de sabores. No Wine bar do
restaurante poderá degustar uma das muitas sugestões da extensa e cuidada carta. Para uma refeição mais ligeira e
a qualquer hora do dia, a Cafetaria Mensagem é a escolha mais descontraída, com esplanada e Oyster &amp; Sushi
Bar com vista para a Marina. O Altis Belém sugere o Bar 38º41’ para tomar uma bebida e apreciar uma exclusiva
seleção musical.
No piso térreo, as três salas com vista para a Marina, estão completamente equipadas e flexíveis para acomodar
qualquer tipo de evento, sendo o espaço ideal para apresentações e reuniões de empresas assim como celebrações
inesquecíveis. Está igualmente disponível um serviço complimentary de shuttle entre os hotéis Altis e o aeroporto. O
Altis Belém Hotel &amp; Spa é membro da Preferred Boutique.
Contactos
Morada:

Doca do Bom Sucesso 1400-038 Lisboa

Telefone:

+351 21 040 02 00

Fax:

+351 21 040 02 50

E-mail:

reservations@altisbelemhotel.com

Website:

http://www.altishotels.com
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Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Câmbios
Parque de estacionamento
Baby Sitter
Bar
Restaurante
Sala de televisao video
Aceita animais de estimacao
Número de camas: 100
Número de quartos: 45
Número de suites: 5
Acesso a internet
Ar condicionado central
Piscina
Lojas
Sauna
Ginásio
Piscina climatizada
Jacuzzi
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)
SPA

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado
Telefone
Cofre
Televisão
Secador de cabelo
Acesso Internet
Minibar
Quarto com aquecimento

Horários
Horário do pequeno almoço: 07h00-11h00
Horário do room service: 24h

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviarios
Garagem

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalacoes para deficientes

Pagamentos
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Aceita cartoes de credito

Outras Informações
O Grupo Hotéis Altis dispõe de serviço de shuttle que funciona entre o Hotel Altis, Altis Prime, Altis Suites, Altis Belém
Hotel &amp; Spa e o Aeroporto / Centro da cidade. É um serviço gratuito para os hóspedes, sendo necessária
marcação prévia e sujeito a disponibilidade.Registo nº: 959
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