
O Czar Lisbon Hotel tem à sua disposição 77 
quartos aconchegantes, elegantemente decorados 
e cuidados por uma equipa
dedicada e comprometida em garantir o seu 
bem-estar. É a escolha perfeita para qualquer 
estadia em Lisboa, com a família, negócios ou lazer 
puro, com serviço personalizado à sua disposição e 
um ambiente chique e atmosfera cosmopolita.
Uma referência para estadias em Lisboa, o hotel 
está localizado no centro da cidade, numa das mais 
emblemáticas avenidas - Avenida Almirante Reis. A 
poucos passos do hotel existe uma estação de 
metro, mas também pode chegar, a curta distância 
a pé, ao centro e à praça central do Terreiro do 
Paço, Rossio, Marquês de Pombal, Saldanha e 
Castelo de São Jorge, e muitas outras áreas 
centrais, locais históricos e espaços culturais.

The Czar Lisbon Hotel has at your disposal 77 cosy
rooms, elegantly furnished and cared for by a team
dedicated and committed to ensure your well-being.
It is the perfect choice for any stay in Lisbon, with 
the family, doing business or pure leisure, with
personalized services at your disposal, a chic and
cosmopolitan atmosphere.
A reference for stays in Lisbon, the hotel is located
in the city centre, in one of the most emblematic
avenues - Avenida Almirante Reis. A few steps from 
the hotel there is a metro station, but you can also 
reach, within a short walking distance, downtown 
and the Terreiro do Paço central square, Rossio, 
Marquês de Pombal, Saldanha and  São Jorge 
Castle, and many other central areas, historic sites 
and cultural venues.

O Hotel | The Hotel

Av. Alm. Reis 103, 1150-020 Lisboa | (+351) 211 115 200 | reservas@czarlisbonhotel.com

Localização | Location

Av. Almirante Reis, Lisboa

Nº de quartos | Nº of rooms

77 quartos total | rooms total
41 - duplo standart | double standart
2 -  duplo standart com mobilidade reduzida /   
double standart with reduced mobility
12 twin standart
4 triple standart
12 - duplos superiores / double superior
4 - twin superiores / twin superior
2 - triple superiores / triple superior

Comodidades | Facilities

televisão LCD | telefone | ar condicionado com 
controlo individual | cofre | minibar | wi-fi | 
máquina de café expresso | secretária de 
trabalho | secador de cabelo.
LCD television | telephone | individually controlled 
air conditioning | in-room safe | minibar | wi-fi | 
expresso coffee machine | work desk | hair dryer

Serviços do Hotel | Hotel Services

Restaurante e Bar | Restaurant & Bar
Garagem privada | Private garage
Lavandaria | Laundry
Serviço de quarto | Room service
Aluguer de automóvel | Rent-a-car
Excursões e visitas guiadas | Excursions & Tours
Recepção 24 horas | 24 hours Reception
Ginásio | Gym
Bike friendly

Restaurante e Bar | Restaurant & Bar

O Restaurante do CZAR LISBON HOTEL, 
proporciona-lhe uma viagem gastronómica aos 
sabores de Portugal e do mundo. Para uma 
refeição requintada ou mesmo uma refeição 
rápida, relaxe por momentos deliciando-se com 
a arte do nosso chef. Localizado no lobby do 
Hotel, o bar apresenta um ambiente descontraí-
do e confortável, ideal para relaxar enquanto 
desfruta de um cocktail.
The restaurant of the Czar lisbon hotel, offers you a 
gastronomic voyage to the flavors of Portugal and 
the world. For an exquisite meal or even a quick 
meal, relax for a moment and be delighted by the 
chef’s art. Located in the lobby of the Hotel, the bar 
offers a relaxed and comfortable atmosphere, ideal 
to relax while enjoying a cocktail.

Salas de Reuniões | Business rooms

Sala Portugal
Andar | Floor : -1 
Área | Area : 115m2

Plateia | Audience : 60
Sala em U | U-Shape : 30
Banquete | Banquet : 66

Acesse ao nosso website
Visit our website

Elegante
Elegant

Emblemático
Emblematic

Confortável
Confortable

czarlisbonhotel.com


