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< Administrar suas reservas
Seu número de associado do Hoteis.com™ Rewards é 50587093

Sua reserva foi paga.
Seu número de confirmação da Hoteis.com: 139887512193. Obrigado por reservar com a Hoteis.com

Resumo da cobrança
Você está recebendo essa oferta especial: Economize 30%

* Certifique-se de mencionar o nome completo, como aparece nessa confirmação, no momento do check-in para que sua reserva seja localizada.

** Observação: Preferências de quarto e Solicitações especiais não são garantidas. Os requisitos especiais estão sujeitos à disponibilidade mediante check-in e podem incorrer em custos adicionais.

Esta não é uma Nota fiscal.

Informação de Pagamento

Check-in em:

Detalhes da reserva

Corinthia Hotel Lisbon

Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 105
Lisbon
1099-031
PT
+351217236300

Check-in:

Check-out:

Duração:

Tipo de quarto:

Total de quartos:

Sábado, 29 de Julho de 2017

Segunda-feira, 31 de Julho de 2017

2 diárias

Executive Suite, 1 King Bed (Junior, Club Lounge Access)

1

CAFÉ DA MANHÃ GRÁTIS

WI-FI GRÁTIS

R$ 951,97

R$ 951,97

Quarto1

Número de diárias:

Número de hóspedes*:

Preferências**:

Solicitações especiais:

Cobranças por noite::

Executive Suite, 1 King Bed (Junior, Club Lounge Access)  

2 diárias

Aldemir Bendine ,  2 adultos

Fumante, Cama King

I need a late checkout if possible.

Sábado, 29 de Julho de 2017

Domingo, 30 de Julho de 2017

Alterar a reserva do quarto

Cancelar esse quarto

R$ 92,68

R$ 1.996,62
Impostos e taxas

Total:

Nome para cobrança:

 

Bandeira do cartão:

Número do cartão:

 

Endereço de cobrança:

Aldemir Bendine

 

MasterCard

XXXXXXXXXXXX5304

 

Mais informações sobre o hotel

Reserve on-line ou por telefone

11-4700-8708 �

https://www.hoteis.com/account/manage_bookings.html?section=UPCOMING
https://cars.hotels.com/BR/book?pkLat=38.738963&pkLng=-9.166286&residencyId=BR&pickupDateTime=2017-07-29T10:00&returnDateTime=2017-07-31T10:00&currencyID=BRL&pickupName=Lisbon&age=30&orderId=8071437205160&clientId=736833
https://www.hoteis.com/hotel/details.html?hotelId=172142&tab=description
https://www.hoteis.com/booking/change.html?id=r4ITtR65kOEM-L7aPfulRB3bOvLsn9QqpE2w139dSCd1M_hcwg7ttzp93cb3ArGey2o3M0pdVG8mR1AhEdN275yAP64OUodbbdWyX_giv2E.
https://www.hoteis.com/customer_care/booking_cancellation.html?confirmationId=139887512193&surname=c..3uu98J3wnhY.&itineraryId=8071437205160
https://www.hoteis.com/?intlid=BOOKINGDETAILS+%3A%3A+header_main_section
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Como chegar
Museu Gulbenkian - 1,1 km / 0,7 mi 
Hospital de Santa Maria - 1,2 km / 0,7 mi 
Centro Comercial El Corte Inglés - 1,2 km / 0,7 mi 
Hospital Curry Cabral - 1,3 km / 0,8 mi 
Museu da Água de Lisboa - 1,4 km / 0,9 mi 
Universidade de Lisboa - 1,6 km / 1 mi 
Praça de Touros do Campo Pequeno - 1,7 km / 1,1 mi 
Amoreiras Shopping Center - 1,7 km / 1,1 mi 
Biblioteca Nacional - 1,9 km / 1,2 mi 
Praça do Duque de Saldanha - 1,9 km / 1,2 mi 
Parque Eduardo VII - 2 km / 1,2 mi 
Edifício Atrium Saldanha - 2 km / 1,2 mi 
Praça Marquês de Pombal - 2,1 km / 1,3 mi 
Museu Cosme Damião - 2,1 km / 1,3 mi 
Estádio SL Benfica - 2,2 km / 1,4 mi 

O aeroporto de preferência para Corinthia Hotel Lisbon é o Lisboa (LIS-Humberto Delgado) - 4,7 km / 2,9
mi.
As distâncias são calculadas em uma linha reta desde o local do estabelecimento até o ponto de
interesse ou aeroporto e podem não refletir a distância real de viagem. 

As distâncias exibidas foram arredondadas para um ponto decimal.
Visite o Google Maps para obter mais informações sobre como chegar ao hotel.

Pessoas extras podem incorrer em taxas adicionais que variam dependendo da política do estabelecimento. 
Documento de identificação oficial com foto, número do cartão de crédito ou depósito em dinheiro são exigidos no momento doo check-in para despesas extras. 
Solicitações especiais estão sujeitas a disponibilidade ao fazer o check-in, podendo incorrer em taxas adicionais, e essas solicitações não podem ser garantidas. 

Avisos importantes:
O serviço de traslado ao aeroporto está disponível mediante solicitação, em horários limitados. Entre em contato com a propriedade para combinar o horário.

Destaques das comodidades:
Além de um spa de serviço completo, Corinthia Hotel Lisbon possui piscina interna e um centro de bem-estar 24 horas. As opções para refeições do estabelecimento incluem um restaurante e uma cafeteria. Os
hóspedes podem relaxar enquanto desfrutam de uma bebida em um dos 2 bares/lounges deste hotel.O local possui um computador e o acesso à internet sem fio é de cortesia.

As comodidades para negócios neste estabelecimento 5 estrelas incluem um business center e salas de reunião. As instalações para eventos de 1500 metros quadrados incluem um centro de conferências.
Este hotel de luxo também oferece piscina infantil, uma sauna seca e um spa. Há traslado ida/volta do aeroporto (disponível quando solicitado) disponível aos hóspedes mediante uma sobretaxa. Há
estacionamento disponível no local (sobretaxa).

Corinthia Hotel Lisbon possui uma área designada para fumantes.

Notificação e tarifas:
Check-in antecipado pode ser organizado por uma taxa extra de EUR 200

O check-out tardio pode ser organizado por uma taxa extra de EUR 200

O acesso às instalações custa EUR 50 por pessoa, por dia. Essas instalações incluem sauna seca, spa e banheira de hidromassagem.

O estacionamento sem manobrista custa EUR 18 a diária com privilégios de entrada e saída

O estacionamento com manobrista custa EUR 18 a diária com privilégios de entrada e saída

Há estacionamento disponível nas proximidades, custando EUR 18 por 24 horas

Camas dobráveis estão disponíveis por EUR 70 por noite

Café da manhã buffet é oferecido por uma taxa extra no valor de EUR 20 para adultos e EUR 10.00 para crianças (aproximadamente)

Serviço de babá ou creche está disponível por uma taxa extra

Serviço de traslado do aeroporto é oferecido por uma taxa extra de EUR 42.40 por veículo (só ida)

Termos e Condições do Hotel
Pessoas extras podem incorrer em taxas adicionais que variam dependendo da política do estabelecimento. 
Documento de identificação oficial com foto, número do cartão de crédito ou depósito em dinheiro são exigidos no momento doo check-in para despesas extras. 
Solicitações especiais estão sujeitas a disponibilidade ao fazer o check-in, podendo incorrer em taxas adicionais, e essas solicitações não podem ser garantidas. 

Política de cancelamento
Cancelamento grátis até 28/07/2017

Se você alterar ou cancelar sua reserva depois de 14:00, 28/07/2017 ((GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London), deverá pagar o valor equivalente a 1 diária (incluindo impostos)
Não reembolsaremos reservas em caso de não comparecimento no hotel ou check-outs antecipados.
 
Você deverá pagar os seguintes encargos no estabelecimento:

Depósito: EUR 100.00 por estadia
Preço do Jantar de Gala de Véspera de Ano Novo (31 de dezembro) por adulto: EUR 195.00
Jantar de Gala de Véspera de Ano Novo (31 de dezembro) por criança: EUR 97.50 (de 5 a 12 anos)
A cidade cobra um imposto de EUR 1 por pessoa, por noite até 7 noites. Esse imposto não se aplica a crianças de até 13 anos.

Incluímos todas as cobranças que o estabelecimento nos forneceu. No entanto, as cobranças podem variar com base, por exemplo, na duração da estadia ou no tipo de quarto reservado.

Mapa para o hotel

Escolha uma destas opções para acessar os Preços Secretos e pagar menos em hotéis selecionados.

E-mail
Inscreva-se para receber nossas ofertas

mais recentes

App da Hoteis.com
Baixe o app e reserve onde estiver Inscreva-se agora mesmo! Acumule 10

noites, ganhe 1 diária grátis*

�� �� ��

https://www.hoteis.com/hotel/details.html?tab=maps&destinationId=10024159&destination=Lisbon%2C+Portugal&hotelId=172142&arrivalDate=29-07-2017&departureDate=31-07-2017&rooms%5B0%5D.numberOfAdults=2&roomno=1&validate=false&previousDateful=false&reviewOrder=date_newest_first#maps
https://www.hoteis.com/hotel/details.html?tab=maps&destinationId=10024159&destination=Lisbon%2C+Portugal&hotelId=172142&arrivalDate=29-07-2017&departureDate=31-07-2017&rooms%5B0%5D.numberOfAdults=2&roomno=1&validate=false&previousDateful=false&reviewOrder=date_newest_first
https://www.hoteis.com/newsletter/subscribe.html
https://170552.measurementapi.com/serve?action=click&publisher_id=170552&site_id=100374&site_id_android=100380&site_id_web=113995&destination_id=410227&my_publisher=brand.site.footer&intlid=web_footer
https://www.hoteis.com/hotel-rewards-pillar/hotelscomrewards.html
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Principais destinos ��

Suporte e perguntas frequentes ��

Para fornecedores, parceiros e imprensa ��

Termos de uso e política de privacidade ��

Sobre nós

Adicione seu hotel

Empregos

Guias de viagem 50 Principais Cidades Todos os países Todos os hotéis Índice do site

© 2017 Hoteis.com, L.P. Todos os direitos reservados.
Hoteis.com e o logotipo da Hoteis.com são marcas registradas e/ou de serviço da Hotels.com L.P, nos EUA e/ou
outros países. As demais marcas registradas mencionadas aqui são de propriedade de seu respectivo
proprietário.
*Saiba mais sobre Hoteis.com™ Rewards

ABOUT SSL CERTIFICATES

https://www.hoteis.com/customer_care/about_us.html
https://join.expediapartnercentral.com/?lang=pt
http://www.lifeatexpedia.com/brands/hotels-com/
https://www.hoteis.com/articles/
https://www.hoteis.com/alltop50cities/
https://www.hoteis.com/allcountries/
https://www.hoteis.com/hi1/hotel-index/
https://www.hoteis.com/site-index/
https://www.hoteis.com/hotel-rewards-pillar/hotelscomrewards.html
https://www.symantec.com/page.jsp?id=how-ssl-works&tab=secTab5

