O

Dom de Receber

O Dom Carlos Park combina na perfeição conforto e funcionalidade, complementado
com um serviço eminentemente personalizado. Em 2017 concluiu a sua mais recente
remodelação com uma incidência vincada na decoração, dando um toque mais
moderno, renovando o Lobby e o Dom Carlos Lounge - espaço integrado com
biblioteca, imprensa escrita e acesso à internet, onde poderá ainda desfrutar de uma
bebida ou um snack ligeiro. Com uma localização nobre a escassos metros do
Marquês de Pombal, praça de referência e das mais emblemáticas de Lisboa, assume
um claro compromisso na distinção pela qualidade.

Sala Rainha Dona Amélia
The Dom Carlos Park perfectly combines comfort and functionality with an eminently personalized service. The most recent remodeling was concluded in
2017, with special attention being paid to the décor specially on the Lobby and Dorn Carlos Lounge - an integrated space with a library, complimentary
newspapers, magazines and internet access, where it is possible to enjoy a drink or a snack.. Setting just a few meters from the Marquês de Pombal square,
one of Lisbon's best known landmarks, it honors a commitment to distinction through quality.

Sala de reuniões e banquetes
Sóbria, elegante e luminosa a Sala Rainha D. Amélia, oferece o
ambiente ideal para os eventos da sua empresa. Reuniões,
conferências, exposições, seminários ou cocktails, podem ser
organizados de acordo com as suas necessidades. Com o nosso
profissionalismo e dom de receber, aliados ao seu dom para os
negócios, o sucesso do seu evento está garantido.

Meeting room and banquets
Sober, elegant and well lit, the Queen D. Amelia Meeting Room
offers the ideal ambience for your company's events. Meetings,
conferences, exhibitions, seminars or cocktail parties can be
organized according to your needs. With our professionalism and
gift for hosting events allied to your gift for doing business, the
success of your event is guaranteed.

Área / Area 50 m2
Porta / Door|1,60 m
Platéia /Audience
40 Pax
Em U / U Shape
18 Pax
Escola / School
21 Pax
Cocktail/ 60 Pax
Banquete / Banquet
20 Pax

Características:

Characteristics:









Luz Natural
Isolamento Acústico
Ar-Condicionado

Cortesias:








Natural Light
Sound Proofing
Air-Conditioning

Cortesias:
Acesso Wireless
Impressora
Écran
Retroprojector
Vídeo
Flipchart
Águas à chegada








Wireless Connection
Printer
Plasma screen
Video
Flip Chart
Water upon arrival

Serviços:
Serviços:







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

Av. Duque de Loulé, 121, 1050-089 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
services available on
request
Packages for meetings,
with or without
accommodation

