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SALA DE REUNIÃO | MEETING ROOM

Andar | Floor : -1 
Altura da sala | Room height: 2,70m
Área | Area : 115m2
Plateia | Audience : 35
Sala em U | U-Shape : 12
Banquete | Banquet : 34
Cocktail: 20
Escola: 16

MATERIAL DISPONINILIZADO | 
AVAILABLE MATERIAL

Folhas A4 | A4 paper
Canetas | Pens
Águas | Waters
Tela de projeção (a pedido) | Projection 
Screen (on request)
Flipchart (a pedido) | Flipchart (on 
request)
Projetor (a pedido) (50€/dia) | Projector 
(on request) (50€ per day)
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FACILIDADES

• Restaurante
• Bar
• Garagem privada
• Lavandaria
• Aluguer de automóvel
• Excursões e visitas guiadas
• Recepção 24 horas
• Ginásio
• Bike friendly

• Restaurant
• Bar
• Private garage
• Laundry
• Rent-a-car
• Excursions & Tours
• 24 hours Reception
• Gym
• Bike friendly
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FACILIIES



CZAR
O Czar Lisbon Hotel tem à sua disposição 77 acolhedores 
quartos, elegantemente decorados e cuidados por uma 
equipa dedicada e empenhada a garantir o seu bem-
estar. É a escolha perfeita para qualquer estadia em 
Lisboa, seja em família, em negócios ou puro lazer, com 
serviços personalizados à sua disposição, num ambiente 
elegante e cosmopolita.
Uma referência para estadias em Lisboa, o hotel está 
localizado no centro de Lisboa, numa das mais 
emblemáticas avenidas da Capital de Portugal - Av. 
Almirante Reis. A poucos passos do Hotel existe uma 
estação de metro, mas também pode alcançar, com um 
pequeno passeio a pé, a baixa pombalina e a sua praça 
central, o Rossio, e tantas outras zonas centrais e 
culturais de Lisboa, como a Praça do Saldanha, o 
Marquês de Pombal, o Castelo de São Jorge, o Museu 
Calouste-Gulbenkian etc.

The Czar Lisbon Hotel has at your disposal 77 cozy 
rooms, elegantly furnished and cared for by a team 
dedicated and committed to ensure your well-being. It is 
the perfect choice for any stay in Lisbon, in the family, on 
business or pure pleasure, with personalized services at 
their disposal, a chic and cosmopolitan atmosphere.
A reference for stays in Lisbon, the hotel is located in the 
center of Lisbon, one of the most emblematic avenues of 
the capital of Portugal - Avenida Almirante Reis. A few 
steps from the hotel there is a metro station, but you can 
also reach, with a short walk to downtown and the central 
square, Rossio, and many other central areas and 
cultural, as the Saldanha square, the Marquês de Pombal
Square, the Castle of São Jorge, the Gulbenkian
Museum, etc.
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LISBON HOTEL



5

Av. Almirante Reis 103, 1150-020 Lisboa
(+351) 211 115 200 | reservas@czarlisbonhotel.com

www.czarlisbonhotel.com


