Lisboa Carmo Hotel
SOBRE

Lisboa Carmo Hotel
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Cassificação:

****

Localizado no coração da cidade, Lisboa Carmo Hotel providencia quartos luxuosos com uma decoração clássica e
contemporânea. Os pisos mais elevados do hotel proporcionam uma vista sobre o Rio Tejo e a área histórica de
Lisboa. O popular Bairro Alto situa-se a 3 minutos a pé.
Os quartos elegantes apresentam paredes com tons pastel e cada um está equipado com ar condicionado, uma
televisão de ecrã plano com canais por satélite, um mini-bar e uma casa de banho privativa com produtos de higiene
pessoal gratuitos. Alguns quartos possuem vistas sobre o Castelo de São Jorge, sobre a cidade e Rio Tejo.
Um buffet de pequeno-almoço é servido diariamente. Os hóspedes podem desfrutar de uma refeição de estilo
contemporâneo no Restaurante Maria do Carmo. O bar serve uma variedade de bebidas e vinhos.
O Lisboa Carmo Hotel fica situado a 5 minutos a pé de inúmeros restaurantes, bares, cafés e lojas. Os locais
históricos e museus, tais como a Catedral de Lisboa, a Igreja de São Roque e o Museu do Chiado, situam-se a cerca
de 10 minutos a pé.
A Estação de Comboios do Rossio fica situada a 5 minutos a pé e o Aeroporto Internacional da Portela, em Lisboa,
situa-se a cerca de 20 minutos de carro ou de comboio.
Contactos

Telefone:

Rua da Oliveira ao Carmo, 1 a 3 Lg do Carmo
1200-307 Lisboa
00351 213264710

Fax:

00351 249530699

E-mail:

booking@lisboacarmohotel.com

Morada:

Caraterísticas e Serviços
Número de camas: 88
Número de quartos: 42
Número de suites: 3
Área reservada a não fumadores
Garagem
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info@visitportugal.com
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Serviços e equipamentos no quarto
Telefone no quarto
Televisão no quarto

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

Outras Informações
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