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Beautique Hotel Figueira

Lisboa

Conforto e design bem no coração
da cosmopolita capital portuguesa

Lux
08042013

As cidades portuguesas têm
vindo a assumir se como des

tino de excelência As unidades

hoteleiras por sua vez acom

panham essa tendência apre

sentando ofertas cada vez mais

requintadas de encontro às
necessidades do turista Bem no

centro da capital o Beautique
Hotel Figueira na Praça da
Figueira perto do Rossio surge
como um espaço requintado
com atenção ao pormenor

garantindo uma estada confortá
vel e inesquecível que começa
logo pela decoração marcante
Responsabilidade do atelierde

Nini Andrade Silva o interior

é dominado por um elogio à
figueira assente em tons
sóbrios e envolventes de

verde e castanho Chegando

ao quarto pode usar a docking
station para colocar o seu
iPod e ouvir as músicas de

que mais gosta À sua espera

terá um confortável robe e

chinelos de quarto que po
derá usar para desfrutar de

um spa relaxante no último
andar do edifício Mas nada

como se perder nos sabores
tipicamente portugueses no
restaurante Honra respon

sabilidade do conceituado

chef Olivier onde é também

servido o pequeno almoço

Saindo do hotel tem a cidade

a seus pés com o centro
histórico repleto de atrações

turísticas que decerto vão
preencher o seu dia
Preço Se marcar um fim de
semana para finais de abril
pode reservar um quarto duplo
para duas noites desde €232
pequeno almoço incluído
Como ir Se partir do Porto

pode optar pelo comboio
Intercidades que o levará até
Santa Apolónia por cerca de

€50 ida e volta Se viajar do
sul de Faro pode apanhar
o comboio até à Gare do

Oriente por €42 40
Informações www thebeau
tiquehotels com
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