
APARTAMENTOS

Um total de 78 apartamentos com diferentes tipologias: studios, superior, 
family, club, premium e penthouses, áreas de 36m2 a 195m2, que estão 
distribuídas por 9 pisos. O hotel dispõe de alojamento com 1, 2 ou 3 quartos 
confortáveis, sala de estar, espaço de trabalho, LCD TV Full HD, Internet 
WIFI, casa de banho moderna e kitchenette totalmente equipada.

57 Quartos duplos | 10 quartos twin
Premium suites com 1 quarto duplo e 1 quarto twin
Penthouse T2 com 1 quarto duplo e 1 quarto twin
Penthouse T3 com 1 quarto duplo e 2 quartos twin
1 Studio para pessoas com mobilidade reduzida

8 Studios                  35m2 29 Apartamentos Club        60-75m2
16 Apartamentos Superior    50m2 6 Apartamentos Premium 102-107m2
13 Apartamentos Family        53m2 3 Penthouse             140-193m2

LOCALIZAÇÃO

O Altis Prime é um hotel de apartamentos com uma localização única no 
centro de Lisboa, junto ao Altis Grand Hotel, perto das zonas mais fashion de 
compras como a Avenida da Liberdade e Rua Castilho, dos bairros históricos 
como o Príncipe Real e Bairro Alto e dos mais diversos museus. O hotel 
tem um conceito inovador que combina a comodidade de amplos estúdios 
e apartamentos com os serviços de hotel. O design de interiores reflecte 
um estilo contemporâneo e intemporal, predominando o conforto numa 
conceção equilibrada entre a elegância e o design.

GPS | 38º 43’ 13’’ N 9º 9’ 2’’ W 

CONTACTOS

Altis Prime
Rua Rodrigo da Fonseca, 4
1250-191 Lisboa | Portugal
T. +351 210 456 000
E. reservations@altishotels.com

www.altishotels.com

RESTAURANTE & BAR

O Lounge Caffé, aberto diariamente, é o local ideal para pequeno–almoço, 
refeições ligeiras ou uma bebida a qualquer hora num ambiente trendy, 
casual e de design. Ponto de encontro para quem quer aproveitar momentos 
de descontração. Oferece um menu variado de sugestões saudáveis, com 
entradas, saladas, sanduiches, massas, pratos light e sobremesas, assim 
como uma seleção de vinhos, bebidas e cocktails.

EVENTOS & REUNIÕES

O Hotel disponibiliza uma boardroom com capacidade para 8 pessoas e 
25m2, luz natural, acesso WIFI gratuito. Os clientes têm ainda à disposição 
os serviços do Altis  Grand Hotel como 20 salas de reuniões e banquetes.

LCD TV Full HD
Acesso a Internet WIFI gratuito
Cofre
Secador de cabelo 2000W
Roupões e chinelos

Edredon e almofadas anti-alérgicas
Máquina de café Nespresso
Micro-ondas com grill
Placa elétrica
Frigorifico e Torradeira
Utensílios de cozinha

Receção e room service
Acesso a Internet WIFI gratuito
Filmes (a pedido)
Médico e assistência domiciliária (a 
pedido)
Arrumação e limpeza diária
Lavandaria e limpeza a seco
Business corner
Sundeck com jacuzzi e zona lounge
Camas extra e berço
Serviço babysitter (a pedido)

Adaptadores de corrente elétrica (mediante 
disponibilidade)
Sala de reunião
Animais de estimação permitidos
Parking
Acesso aos serviços do Altis Grand Hotel: 
GSpa, piscina, ginásio, 20 salas de reunião, 
restaurantes, bares, cabeleireiros e lojas
Serviço de shuttle gratuito entre Hotéis Altis e 
Aeroporto

SERVIÇOS

ALTIS GRAND HOTEL        |        ALTIS SUITES         |       ALTIS BELÉM HOTEL & SPA        |        ALTIS AVENIDA HOTEL        |        ALTIS PRIME        |        ALTIS PRATA


