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Lisboa 

Radisson Blu Hotel, Lisbon  

Av. Marechal Craveiro Lopes, 390, 1749-009 Lisboa 
T: 210 045 000  /  F: 210 045 001 
reservasrad@continentalhotels.eu 
www.radissonblu.com/hotel-lisbon 
 

 

 
Single/Duplo 

Superior 
Suite 

 
15% desconto sobre 

melhor tarifa 
disponível no Hotel   

 
 

 

 
•  Pequeno-Almoço Buffet 

Americano 
• IVA em vigor 
• Internet WiFi 
• Estacionamento 8€/dia 
• Saída tardia -16H00 

(Superior e Suite) 
 

 

 

 

 

 

 

Holiday Inn Lisbon - Continental  

Rua Laura Alves, 9, 1069-169 Lisboa 
 T: 210 046 000  /  F: 217 973 669 
reservashic@continentalhotels.eu 
www.holidayinn.com/lisbon-contine 
 

 
Single/Duplo 

Suite 
 
15% desconto sobre 

melhor tarifa 
disponível no Hotel   

 
  

 
• Pequeno-Almoço Buffet 

Americano 
• IVA em vigor 
• Internet WiFi 
• Estacionamento 8€/dia 
• Saída tardia -16H00 

 ( Suite) 

 
 

 

Holiday Inn Lisboa  

Av. António José de Almeida, 28 A, 1000-044 Lisboa 
T: 210 044 000  /  F: 217 936 672  
reservashil@continentalhotels.eu 
www.holidayinn.com/lisbonprt 
 
 
 

 
Single/Duplo 

Executivo 
Suite 

 
15% desconto sobre 

melhor tarifa 
disponível no Hotel   

 
 
 
 

 

• Pequeno-Almoço Buffet 
Americano 

• IVA em vigor 
• Internet WiFi 
• Estacionamento 8€/dia 
• Saída tardia -16H00(Suite) 
   mediante disponibilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( Suite) 

 
. Saída tardia 16:00(Suites) 

 

 

Hotel Florida  

Rua Duque de Palmela, 34 1250-098 Lisboa 
T: 213 576 145  /  F: 213 141 347 
hello@hotel-florida.pt 
www.hotel-florida.pt 

Single / Duplo  
 

15% desconto 
sobre melhor tarifa 
disponível no Hotel   

 

 
• Pequeno-Almoço Buffet 

Americano 
• IVA em vigor 
• Internet WiFi 
• Acesso grátis ao Fitness 
 

 

 

 

  

Legendary Suites Lisboa  

Rua Rodrigo da Fonseca, 44/50, 1250-193 Lisboa 
T: 210 046 600  /  F: 213 863 000 
 

T0 - (2 pessoas)  
T1 - (4 pessoas) 

   T2 - (6 pessoas 
 

15% desconto 
sobre melhor tarifa 
disponível no Hotel   

 

 
• IVA em vigor 
• Internet WiFi 

 
Suplemento de  Pequeno 
Almoço Buffet: 11,5€ por 
pessoa 

 

mailto:reservasrad@continentalhotels.eu
http://www.radissonblu.com/hotel-lisbon
mailto:reservashic@continentalhotels.eu
http://www.holidayinn.com/lisbon-contine
mailto:reservashil@continentalhotels.eu
http://www.holidayinn.com/lisbonprt
mailto:hello@hotel-florida.pt
http://www.hotel-florida.pt/
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Oeiras 

Holiday Inn Express Lisbon – Oeiras 

Av. D. Félix Niza Ribeiro, 2740-044 Porto Salvo 
T: 214 232 040  /  F: 214 232 041 
expresshilo@continentalhotels.eu 
www.hiexpress.com/lisonoeiras 

 

Single/Duplo 
 

10% desconto sobre 
melhor tarifa 

disponível no Hotel   
 

 
. Pequeno Almoço Buffet 

. IVA em vigor 

. Internet WiFi 

. Estacionamento exterior  

  disponível 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vila Franca de Xira 

Leziria Parque Hotel **** 

Av. Barranco de Cegos, 22, 2600-246 Vila Franca de Xira 
T: 263 276 670  /  F: 263 276 990 
reservaslph@continentalhotels.com 
www.leziriaparquehotel.pt 

 

Single / Duplo  
 

15% desconto sobre 
melhor tarifa 

disponível no Hotel   
 
 

 
 

• Pequeno-Almoço Buffet 
• IVA em vigor 
• Internet WiFi 
• Estacionamento exterior 

disponível 
• Acesso grátis ao Fitness  

 

 

 

 

 

 
 

Porto 

Legendary Porto Hotel  

Praça da Batalha, 127/130, 4000-102 Porto 
T: 223 392 300  /  F: 222 006 009 
legendaryportohotel@continentalhotels.eu 
www.legendaryportohotel.com 

 

Single / Duplo 
 

15% desconto sobre 
melhor tarifa 

disponível no Hotel 

 
 

• Pequeno-Almoço Buffet 
• IVA em vigor 
• Internet WiFi 
• Acesso grátis ao Fitness 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programas de Fidelização 

 “IHG Rewards Club”: os clientes alojados podem trocar os seus pontos por noites em mais de 6000 hotéis no mundo, milhas 
com os nossos parceiros e outros benefícios. 
Adesão em www.ihgrewardsclub.com 

 “IHG Business Rewards”: um programa único que recompensa quem faz as reservas de reuniões, eventos e alojamento para 

terceiros  ou para si  nos hotéis da IHG – Intercontinental  Hotels  Group. 

Adesão em https://www.ihg.com/businessrewards 

 
 “Radisson Rewards”: os clientes alojados podem trocar os seus pontos por noites em mais de 400 hotéis no mundo, milhas e 
outros benefícios. 
Adesão em https://www.radissonrewards.com/ 
 

mailto:expresshilo@continentalhotels.eu
http://www.hiexpress.com/lisonoeiras
mailto:reservaslph@continentalhotels.com
http://www.leziriaparquehotel.pt/
mailto:legendaryportohotel@continentalhotels.eu
http://www.legendaryportohotel.com/
http://www.ihgrewardsclub.com/
https://www.ihg.com/businessrewards
https://www.radissonrewards.com/
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Assinatura pelos Hotéis    

Raquel Martins 
Comercial 
Data: 26 de janeiro de 2022        

 
 
 

As tarifas apresentadas são por quarto, por noite e aplicáveis a reservas individuais (máximo 9 quartos/noite). Este acordo não 

se aplica a reservas de grupos. 

 

As tarifas estão sujeitas a alteração em caso de mudança da legislação em vigor, nomeadamente taxa de IVA. Taxas adicionais 

não se encontram contempladas nas tarifas. 

 

De acordo com a regulamentação do Município de Lisboa em vigor, é devida uma Taxa Municipal Turística de 2€ por noite, por 

pessoa, com mais de 13 anos, até ao máximo de 7 noites consecutivas.  

 

De acordo com a regulamentação do Município do Porto em vigor, é devida uma Taxa Municipal Turística de 2€ por noite, por 

pessoa, com mais de 13 anos, até ao máximo de 7 noites consecutivas. 

 

A Taxa Turística não está incluída nas tarifas apresentadas no presente acordo e é paga no check-out. Ao efectuar o pedido de 

reserva, a empresa deve informar se é responsável pelo pagamento da Taxa Turística Municipal. 

 

Em alguns períodos específicos de Eventos especiais, Feiras ou Congressos, os hotéis poderão estar impossibilitados de aplicar 

as tarifas contratadas neste acordo. Os Hotéis reservam-se o direito de fechar a disponibilidade das tarifas contratadas. 

 

As tarifas promocionais disponíveis nos sites dos nossos hotéis, para determinada data, serão extensivas aos nossos clientes 

com acordo comercial. As  condições  de reserva  e  pagamento  dessas  tarifas  devem  ser  respeitadas. 

 

Para efeitos de concessão de crédito, a empresa deverá preencher um formulário de abertura de conta corrente, ficando sujeito 

à aprovação por parte da Direção Financeira do Grupo Continental Hotels. 

 

As tarifas e condições deste acordo não podem ser publicadas em nenhum site de reservas sem autorização expressa da nossa 

parte. 

 

Este acordo é confidencial. A divulgação das  tarifas  apresentadas  deverá  ser  limitada  exclusivamente à empresa signatária 

deste acordo. 

 

O presente Acordo é válido até 31/12/2022, mediante a assinatura de ambas as partes, não tendo efeitos retroativos. O período 

de aceitação do acordo comercial é de 30 dias após o seu envio.  

Termos e Condições Gerais

Assinatura pela Empresa 
 
Nome:  
Email 
Telefone: 
NIF da Empresa: 
 


