cordo Preferencial 2020
Este Acordo é celebrado entre a CC. Luso Britânica e o Corinthia Hotel Lisbon:

Descontos aplicáveis nos seguintes serviços do hotel :
10% Desconto sobre a BAR (Best Available Rate) em todas as tipologias de
quartos:



Quartos Deluxe & Deluxe Junior Suites:
Inclui todas as taxas em vigor ( com exceção da Taxa Municipal), internet WI-FI,
acesso gratuito à Piscina e ao Ginásio.
Pequeno-almoço não incluido.
Quartos Executivos & Executive Suites (20º ao 23º andar):
Inclui todas as taxas em vigor ( com exceção da Taxa Municipal), internet WI-FI,
acesso gratuito à Piscina e ao Ginásio.
Os clientes alojados nos Quartos Executivos e Executive Suites, têm acesso ao Executive
Club Lounge no 24ºandar, que incluí os seguintes serviços:












Estacionamento gratuito, mediante disponibilidade.
Tratamento VIP no quarto no dia da chegada.
Check-out Tardio até às 16 horas, mediante disponibilidade.
Check-In e check-out privados e Serviços de Concierge.
Pequeno-Almoço – com live cooking.
Utilização gratuita do Business centre.
Lounge com TV, livros, jornais diários e revistas.
Uma hora gratuita numa das nossas Salas de Reunião privadas, de acordo com a
disponibilidade, necessitando de pré-reserva.
Buffet de pastelaria, canapés, chá e café durante todo o dia.
Entre as 17horas e as 20horas, estarão ao dispor bebidas selecionadas e hors d’oeuvres.
Internet WI-FI gratuita.

Benefícios adicionais :




10% de desconto em consumos de comidas e bebidas, com exceção do mini-bar. (Não
aplicável a épocas festivas ou promoções especiais).
15% de desconto no Restaurante Erva com serviço à carta. (Não aplicável a “menu especial
almoço” a épocas festivas ou promoções especiais).
20% de desconto em tratamentos no Spa. (Não acumulável com outras promoções em
vigor).

Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 105 . 1099-031 Lisboa - Portugal
T +351 21 723 6363 | F +351 21 723 6364 | lisbon@corinthia.com | corinthia.com
IA on GDS

Condições Gerais:
1. Este acordo é válido de 01 de Janeiro até 31 de Dezembro 2020.
2. Taxa Municipal: de acordo com a regulamentação do Município de Lisboa em vigor.
3. As tarifas supramencionadas são aplicáveis a reservas individuais. Para pedidos de Grupos a partir de
10 quartos, os mesmos serão cotados dependendo sempre da disponibilidade do Hotel, no momento
em que o pedido é efectuado.
4. Valor de Cama Extra- €70.00 por noite, incluíndo Pequeno-almoço e taxas. (Excepto Taxa Municipal).
5. As tarifas acordadas são válidas para funcionários, colaboradores e associados da C. C. Luso
Britânica.
6. As reservas estão sujeitas à disponibilidade do Hotel.
7. O presente Acordo é estritamente confidencial, não devendo ser divulgado externamente. Este acordo
é válido após recepção de uma cópia devidamente assinada.
8. No acto de check-in, o Hotel irá solicitar um cartão de crédito para garantia do pagamento de extras.
9. Política de Cancelamento- até 18:00 do dia de chegada. O Hotel reserva o direito de cobrar uma noite
em caso de no-show. Em relação ao no-show, as noites seguintes serão automaticamente canceladas,
existindo a necessidade de ser solicitada nova reserva.
10. Para solicitar reservas por favor contactar: reservations.lisbon@corinthia.com / Telefone Directo
Dept. de Reservas: +351 217 236 301.
11. O presente Acordo não implica a concessão de crédito, para tal é necessário o preenchimento do
respectivo Formulário que deverá ser analisado pelo nosso Departamento Financeiro.
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