
ALOJAMENTO
Pleno de intimismo, o Wine & Books Lisboa Hotel tem 
24 quartos – incluindo uma sofisticada Suite – a maioria 
com fantásticas vistas sobre a Igreja da Memória ou sobre 
a cidade. Além de proporcionarem todo o conforto para 
uma boa noite de sono, os hóspedes poderão desfrutar 
do ambiente certo para relaxar. A escolha criteriosa da 
decoração coloca a comodidade em primeiro lugar, 
sem esquecer o intimismo e o romance, bem patentes 
em cada detalhe.

Quarto Standard (19,25 a 21,80m2)

QUATRO TIPOLOGIAS DE QUARTO, 
TUDO O QUE NECESSITA PARA RELAXAR

Vista: Bairro da Ajuda
Capacidade máxima: 2 hóspedes

Concebidos para surpreender e criar momentos únicos, 
os quartos Standard revestem-se de detalhes capazes 
de cativar até os viajantes mais experientes. Voltados para 
um bairro tipicamente português, estão perfeitamente 
equipados para uma experiência de conforto total.    

WINE & BOOKS LISBOA HOTEL
Os Wine & Books Hotels oferecem um conceito inovador 
de hotelaria suportado naquilo que melhor define os 
portugueses e a sua cultura: a literatura, a gastronomia, 
os vinhos, o fado e, acima de tudo, a hospitalidade. 
Entre o charme da Ajuda e a imponência de Belém, 
o Wine & Books Lisboa Hotel é uma celebração da 
identidade e cultura portuguesas e do diálogo constante 
entre a Lisboa do passado e a Lisboa do futuro, através 
da arquitetura, da arte e da memória.

LOCALIZAÇÃO
Junto à Igreja da Memória, uma das mais belas 
e desconhecidas igrejas da capital portuguesa, da autoria 
do arquiteto italiano Giovanni Bibienna, descobrimos 
o local perfeito para o Wine & Books Lisboa Hotel, um 
boutique hotel elegante e intimista, onde poderá contar 
com uma gama completa, e cuidadosamente desenvolvida, 
de serviços e produtos escolhidos pela sua autenticidade, 
e uma equipa pronta a servi-lo.

Descubra Lisboa, the Wine & Books Way.     

COMODIDADES DO HOTEL
•  Pequeno-almoço buffet
•  Ginásio, sauna, banho turco e duche de contraste 
    (acesso incluído) 
•  Massagens 
    (mediante marcação prévia e custo adicional) 
•  Receção disponível 24 horas
•  Estacionamento privado 
    (mediante disponibilidade e custo adicional)
•  Posto de carga para veículos elétricos
•  Elevador em todos os pisos

•  Acessibilidade e quartos para hóspedes 
    com mobilidade condicionada
•  Transporte de/para o aeroporto 
    (mediante pedido e custo adicional)
•  Limpeza a seco e engomadoria 
    (mediante pedido e custo adicional)
•  Serviço de concierge
•  Serviço de bagageiro
•  Sala de bagagem
•  Room service disponível 24 horas
•  Wi-Fi gratuito 
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Quarto Superior (21,70 a 24m2)
Vista: Igreja da Memória
Capacidade máxima: 2 hóspedes

Todo o requinte e conforto que merece, em quartos 
com áreas generosas e as melhores vistas do bairro. 
Nestes quartos, de olhos postos na Igreja da Memória, 
pode descansar o corpo e deslumbrar a mente. 

Quarto Deluxe (19,60 a 21,80m2)
Vista: Igreja da Memória 
Com: Varanda privativa, minibar com bebidas 
de cortesia, tratamento VIP 
Capacidade máxima: 2 hóspedes

Os quartos deluxe são a sua janela para a Igreja da 
Memória e, com as suas varandas privadas, poderá 
desfrutar de uma harmoniosa simbiose com o passado. 
Ao luxo de uma grande vista, junta-se o conforto 
e a qualidade do ambiente, cuja decoração foi pensada 
ao pormenor para proporcionar descanso de qualidade.

Suite (50m2)
Vista: Igreja da Memória 
Com: Varanda privativa, minibar com bebidas 
de cortesia, tratamento VIP, garagem incluída
Capacidade máxima: 3 hóspedes

A suite é a joia da coroa do Wine & Books Lisboa. Neste 
quarto espaçoso, combinam-se áreas de dormir, estar e 
até trabalhar, e ainda uma varanda privativa perfeitamente 
alinhada com a sublime Igreja da Memória.   

COMODIDADES DO QUARTO
•  Roupa de cama e de banho da mais alta qualidade 
•  Seis almofadas (pequena, média, grande)
•  Luz de leitura LED
•  Telefone direto
•  Wi-Fi grátis
•  Smart TV
•  Ar condicionado 
•  Cofre eletrónico
•  Garrafa de água mineral
•  Máquina de café 
•  Café e chá (reposição diária)
•  Minibar (a pedido)

RESTAURANTE TASCA DA MEMÓRIA
Recuperar antigas e genuínas receitas e tradições 
culinárias, atualizando-as para o século XXI de forma 
sofisticada: é esta a filosofia da Tasca da Memória. 
Numa clara homenagem à Igreja que nos está mais 
próxima, a Tasca da Memória pretende ser um monumento 
ao património gastronómico português, na sua expressão 
mais lisboeta. Aberto ao pequeno-almoço (buffet), almoço 
e jantar. 

ORGULHOSAMENTE #PET-FRIENDLY
Conheça a cidade com o seu animal de estimação! 
Preparámos tudo para que ambos desfrutem ao máximo 
da estadia no Wine & Books Lisboa Hotel e tudo o que 
a cidade tem para oferecer.

IDIOMAS FALADOS NO HOTEL

•  Inglês
•  Espanhol
•  Francês
•  Português

•  Conjunto completo de amenidades de banho
•  Secador de cabelo
•  Roupão de banho e chinelos
•  Turndown service 
•  Room service disponível 24 horas
•  Jornais e revistas online
•  Ferro e tábua de engomar (a pedido)

Travessa da Memória, 56-62, 1300-403 Lisboa 
+351 211 566 250 | info@lisboa.wbh.pt

winebookshotels

lisboa.winebookshotels.com


