WELCOME
Soluções de alojamento
corporate à medida no
centro de Lisboa.
Localizados em pleno eixo empresarial Saldanha — Marquês de
Pombal, os apartamentos Lisbon Nouveau são a solução ideal para
o alojamento dos seus colaboradores vindos de fora para trabalho de
curta, média ou longa duração. Totalmente renovados e equipados
com grande versatilidade, os apartamentos Lisbon Nouveau vão
fazer com que o seu colaborador, se sinta em casa.
As áreas generosas e o equipamento superior permitem ainda que
o hóspede possa receber confortavelmente familiares e amigos.
Mobilidade e conforto são factores em que apostamos para
contribuir para o bem estar e produtividade dos que trabalham longe.
Esperamos merecer a vossa confiança.

À entrada da estação de metro de Picoas,
os apartamentos Lisbon Nouveau são a
solução de mobilidade ideal para os seus
colaboradores. Conferem uma ligação fácil
à Universidade de Lisboa através da mesma
linha de metro e acesso rápido à via que liga
Lisboa aos polos empresariais do Lagoas
Park e Tagus Park, permitindo ainda o acesso
direto de metro ao Aeroporto de Lisboa e aos
mais importantes terminais rodoviários e
ferroviários da cidade.
À distância de uma curta caminhada,
o hóspede de Lisbon Nouveau poderá
encontrar uma ampla variedade de
supermercados, centros comerciais, lojas
e restaurantes, alguns com horário alargado,
convenientes para dias de trabalho longos
e cansativos.

AEROPORTO / PARQUE DAS NAÇÕES
15 MIN DE CARRO

ESTAÇÃO DE METRO PICOAS
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DOWNTOWN / BAIXA-CHIADO
15 MIN DE METRO
MARQUÊS DE POMBAL / AV. LIBERDADE
5 MIN CAMINHADA
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NOUVEAU T1
1A Palácio da Barbacena
Este apartamento acomoda duas
pessoas, tem uma suite com cama
de casal e uma casa de banho.
1B Paróquia do Menino Deus
Este apartamento acomoda duas
pessoas, tem uma suite com duas
camas individuais e uma casa de banho.
2A Convento de Madre Deus
Este apartamento acomoda duas
pessoas, tem uma suite com uma cama
de casal e uma casa de banho.
2B Mosteiro dos Jerónimos
Este apartamento acomoda duas
pessoas, tem uma suite com uma cama
de casal e uma casa de banho.

NOUVEAU T2
1C Casa dos Bicos
Este apartamento acomoda quatro
pessoas, tem dois quartos (uma suite
com cama de casal e um quarto com duas
camas individuais) e duas casas de banho.
2C Igreja dos Santos Reis Magos
Este apartamento acomoda quatro
pessoas, tem dois quartos (uma suite
com cama de casal e um quarto com duas
camas individuais) e duas casas de banho.
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NOUVEAU T2 PRIME
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1D Torre de Belém
Este apartamento acomoda quatro
pessoas, tem dois quartos (uma suite
com cama de casal e um quarto com duas
camas individuais) e duas casas de banho.
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2D Sé de Lisboa
Este apartamento acomoda quatro
pessoas, tem dois quartos (uma suite
com cama de casal e um quarto com duas
camas individuais) e duas casas de banho.
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Com tipologias T1, T2 e T2 Prime, os nossos apartamentos estão
modernamente apetrechados com TV por cabo, cozinha equipada e
ar-condicionado em todas as divisões, além de uma ampla cobertura
Wi-Fi, garantindo o necessário descanso ou o prolongamento do dia
de trabalho.
Serviços de limpeza diária ou lavandaria poderão ser disponibilizados
quando solicitados antecipadamente.

Equipamentos

TV POR CABO
WI-FI
AIR CONDICIONADO
COZINHA EQUIPADA

VEJA MAIS FOTOGRAFIAS
DOS APARTAMENTOS
LISBON NOUVEAU

RUA ANDRADE CORVO, n.º 27, 7.º Esq.º
1050-008 LISBOA – PORTUGAL

+351 919 992 788
info@lisbon-nouveau.com
www.lisbon-nouveau.com

