O

Dom dos Negócios

Inaugurado em 2004, o Dom Carlos Liberty é um hotel onde a modernidade do design
de interiores está em perfeita consonância com as mais recentes tendências da
hotelaria. Respirando bom gosto e funcionalidade, o Dom Carlos Liberty não esquece
a tradição da arte de bem receber que caracteriza os Hotéis Dom Carlos. A 50 metros
da Av. da Liberdade, a mais importante avenida de Lisboa, este é um hotel
cosmopolita e elegante como poucos.

Sala Avenida

Área / Area 37 m2

Características:

Characteristics:

Porta / Door|0,80m

Sala de reuniões e banquetes







Platéia /Audience

A Sala Avenida, de design moderno e funcional, feita
à medida das necessidades da sua empresa é o local
perfeito
para
qualquer
evento.
Reuniões,
conferências, exposições, seminários ou cocktails
podem ser organizados de forma profissional e
personalizada pelo nosso staff. Temos a certeza, que
com o seu dom para os bons negócios e o nosso dom
de bem receber, o seu próximo evento será um
sucesso.

Meeting room and banquets
The Avenida Room with its modern, functional design is tailor-made
for the needs of your company and is the perfect venue for any
event. Meetings, conferences, exhibitions, seminars or cocktail
parties can be organized in a personalized professional manner by
our staff. We are certain that with your gift for doing good business
and our gift for being good hosts, your next event will be a success.

35 Pax
Em U / U Shape
15 Pax
Escola / School
12 Pax

Isolamento Acústico
Ar-Condicionado

Cortesias:








Sound Proofing
Air-Conditioning

Complimentary equipment:
Acesso Wireless
Impressora
Écran
Retroprojector
Vídeo
Flipchart
Águas à chegada








Wireless Connection
Printer
Plasma Screen
Video
Flip Chart
Water upon arrival

Services:

Cocktail/ 40 Pax
Banquete / Banquet
16 Pax

Serviços:







Coffee-breaks
Refeições Privadas
Welcome Drinks
Cocktails
Outros equipamentos e
serviços, sob consulta
Pacotes de Reuniões
com e sem alojamento

Rua Alexandre Herculano, 13, 1150-005 Lisboa Reservas/Reservations T.:+351 213 512 528 F.:+351 213 520 272
www.domcarloshoteis.com - reservas@domcarloshoteis.com









Coffee-breaks
Private meals
Welcome Drinks
Cocktails
Other equipment and
servisse available on
request
Packages for meetings,
with or without
accommodation

