
ALTIS AVENIDA HOTEL 
Rua 1º Dezembro, 120 | 1200-360 Lisboa | tel.:351 210 440 000 | mice@altishotels.com
www.altishotels.com | www.facebook.com/AltisHotels

O Altis Avenida Hotel é um 
Boutique Hotel de 5 estrelas 
que restitui a atmosfera dos 
anos 40 ao coração de Lisboa. 
Tão perto do Rossio como dos 
Restauradores, tão vintage 
como actual, são 68 quartos e 2 
suites acolhedores, sofisticados 
e glamorosos.

O Restaurante Rossio, 
localizado no último piso do 
hotel com esplanada e vista 
deslumbrante sobre a Baixa 
lisboeta, apresenta pratos 
inspirados na cozinha 
portuguesa contemporânea.

O Altis Avenida Hotel 
disponibiliza uma sala de 
reuniões com luz natural com 
50m2, além de Business 
Corner e acesso internet Wifi 
em todo o Hotel.

PROGRAMA REUNIÃO FULL DAY

Sala de reunião

Blocos, canetas  e drops de fruta

Ecrã e flipchart 

Água mineral

2 Coffee breaks

Almoço de trabalho 

Preço por pessoa: 70.00 €
Mínimo de 10 pessoas

Programa válido até 31 de Dezembro de 2017
Tarifas por pessoa, incluindo taxas e serviço.
Sujeito a disponibilidade do hotel.
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Boutique Hotel de 5 estrelas 
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hotel com esplanada e vista 
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PROGRAMA REUNIÃO HALF DAY

Sala de reunião

Blocos, canetas drops de fruta

Ecrã e flipchart 

Água mineral

1 Coffee break

Almoço de trabalho 

Preço por pessoa: 55.00 €
Mínimo de 10 pessoas

Programa válido até 31 de Dezembro de 2017
Tarifas por pessoa, incluindo taxas e serviço.
Sujeito a disponibilidade do hotel.


