
ALTIS  BELÉM HOTEL & SPA
Doca do Bom Sucesso | 1400-038 Lisboa | tel.:351 210 400 200 | mice@altishotels.com
www.altishotels.com | www.facebook.com/AltisHotels

PROGRAMA REUNIÃO FULL DAY 

O Altis Belém Hotel & 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. 

Com 45 quartos e 5 suites, o 
Altis Belém apresenta-se 
sob o tema dos 
Descobrimentos numa visão 
contemporânea e design 
actual.

No piso de entrada, as três 
salas com vista sobre 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.

Sala de reunião

Blocos, canetas e drops de fruta

Ecrã e flipchart

Água mineral

2 Coffee breaks

Almoço de trabalho

Preço por pessoa: 87,00€
Mínimo de 20 pessoas

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

O Altis Belém Hotel & 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. 

Com 45 quartos e 5 suites, o 
Altis Belém apresenta-se 
sob o tema dos 
Descobrimentos numa visão 
contemporânea e design 
actual.

No piso de entrada, as três 
salas com vista sobre 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.

Sala de reunião

Blocos, canetas e drops de fruta

Ecrã e flipchart

Água mineral

1 Coffee break

Almoço de trabalho

Preço por pessoa: 74,00€
Mínimo de 20 pessoas

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


