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HOTEL BOOKING FORM  

XII ENCONTRO DE REITORES DO GRUPO 

TORDESILHAS 
Envie esta ficha completa para o contacto do hotel: 

HOLIDAY INN LISBON CONTINENTAL **** 

 
 

Clara Ferreira: clara@grupo-continental.com 
Cristina Silva: csilva@grupo-continental.com 

Paulo Almeida: pauloalmeida@continentalhotels.eu 

Susana Figueiredo: susanafigueiredo@continentalhotels.eu 
 

Telefone: (+ 351) 210 046 315 
Fax: (+ 351) 217 962 130 

 

RESERVAS: 

 HÓSPEDE 
 

Primeiro e ultimo nome: 

Instituição/organização: 

E-mail: 

HOTEL QUARTO 
INDIVIDUAL  

QUARTO DUPLO PRAZO DE 
RESERVA 

Holiday Inn Lisbon Continental ****   € 79   € 89 28/10/2011 

Noite com pequeno-almoço e internet  incluídos. 

mailto:clara@grupo-continental.com
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 Data de chegada e de partida do hotel   

Data de chegada:      Hora:        

Data de partida:      Hora: 

Número de noites (mínimo 3):  

Tipo de quarto:  individual    duplo    (preencher para cama de casal  ) 

 

Por favor, indique o número do seu cartão de crédito para efectuar a reserva:  

Se isto não for possível contacte o hotel. 

  Visa             Eurocard          Mastercard         American Express 

 

Número do cartão de crédito:  

Código CVC (Código de 3 dígitos, impresso na parte de trás do cartão): 

Nome do portador do cartão:  

Data de vigência: 

 
Existem 2 formas de pagamento. Indique a forma que prefere:  

  dar o número de cartão de crédito como garantia de pagamento do hotel  
  pagamento por transferência bancária antes da estadia (contactar o hotel para o 

número IBAN) 
 
A facture deve ser enviada para: 
 
Nome: 
Morada: 
  

 
Assinatura (proprietário do cartão):                                          Data:                                                     
Comentários:  

 
 
 

 INFORMAÇÃO SOBRE O HOTEL 
 
Holiday Inn Lisbon Continental (4 Estrelas)  
http://www.continentalhotels.eu/site/hotels/view/21.html 
Rua Laura Alves, 9, 1069-169 Lisbon 

 
Hotel 
 
No Holiday Inn Lisbon - Continental vai encontrar um design contemporâneo em 220 
confortáveis quartos, dos quais 10 são suites; 
Todos os quartos estão equipados com ar condicionado; TV cabo; circuito interno de filmes; 
WI-FI; minibar; telefone directo; prensa de calças; secador de cabelo e cafeteira; 
 
E para manter a forma enquanto estiver alojado no Hotel, tem à sua disposição um Fitness 
Center;  

http://www.continentalhotels.eu/site/hotels/view/21.html


 3 

Para as suas reuniões ou eventos empresariais o Hotel coloca à sua disposição 9 salas 
polivalentes, iluminadas através de luz natural, equipadas e assistidas por uma equipa de 
profissionais e por um Business Center. 
 

O Restaurante Coffee Shop do Holiday Inn Lisbon – Continental prepara diariamente para os 
seus visitantes as melhores iguarias. À la carte ou Buffet, pode degustar saborosos pratos, 
principalmente à base de gastronomia portuguesa; 
O City Bar proporciona-lhe momentos agradáveis de descanso e relax. 
 

Alojamento 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data limite de reserva – 28 de Outubro de 2011. 
Os preços acima mencionados, estão sujeitos a alterações para reservas efectuadas após a 
data.  

Tenha em atenção:  

 Os cancelamentos de reserva são aceites até 72 horas antes da chegada. Após este 
período de tempo, será creditado no cartão de crédito o valor da estadia. 
 Em caso de não comparecimento do hóspede, o Hotel cobrará a estadia completa sob o 
número do cartão de crédito indicado para efeitos de reserva.  
 

Cancelamento e alterações de reserva 
Todas as alterações de reserva e cancelamentos, devem ser comunicados por escrito para 
um dos seguintes emails: 
Clara Ferreira: clara@grupo-continental.com 
Cristina Silva: csilva@grupo-continental.com 

Paulo Almeida: pauloalmeida@continentalhotels.eu 

Susana Figueiredo: susanafigueiredo@continentalhotels.eu 
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