


A PHC Hotels – Portuguese Hospitality Collection é 
a marca portuguesa gestora de unidades hote-
leiras de referência, responsável pela otimização 
das sinergias comerciais entre as suas marcas.

Cada uma com identidade própria e de con-
ceito diferenciador, as unidades da PHC Hotels 
guiam-se por príncipios como a excelência do 
serviço ao cliente, a sustentabilidade económica 
e o valor humano, intrínseco à sua atividade.

QUEM SOMOS

Assumimos como missão a satisfação de cada 
um dos nossos clientes, e para tal contamos com 
uma experiência de mais de 60 anos na gestão 
hoteleira. 

Honrar o passado e reinventar o futuro, oferecen-
do experiências enriquecedoras e a superação 
das expetativas, num caminho de constante ren-
ovação.

A NOSSA MISSÃO

PHC Hotels - Portuguese Hospitality Collection is a 
Portuguese brand hotel manager, responsible for 
optimizing the commercial synergies between its 
brands.

Each with its own identity and differentiating con-
cept, the PHC Hotels units are guided by princi-
ples such as excellence in customer service, eco-
nomic sustainability and human value, intrinsic to 
their activity.

WHO WE ARE

Our mission is to ensure the satisfaction of each of 
our customers, basing our action on the experi-
ence of over 60 years in hotel management.

Honoring the past and reinventing the future, en-
suring enriching experiences and exceeding ex-
pectations, on a path of constant renewal.

OUR MISSION
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Amongst PHC Hotels collection one can find Mundial Timeless City Hotel, one 
of the most timeless hotels in Lisbon for its prestigious reputation and over 60 
years history;

Portugal Boutique City Hotel, raised in an historical Lisbon building, filled with 
unique details that celebrate the city life and the Portuguese tradition of the 
art of hospitality;

My Suite Lisbon City’s Heart Guest House - Príncipe Real, PHC Hotels’ first proj-
ect on local accommodation intended to meet the expectations of those 
who wants to live the authentic Lisbon.

Entre a coleção da PHC Hotels, encontra-se o intemporal Hotel Mundial, cuja 
reputação de prestígio e história com mais de 60 anos lhe conferem a dis-
tinção como um dos mais intemporais hotéis de Lisboa;

O Portugal Boutique City Hotel, edificado num edifício histórico da capital, 
com detalhes únicos que celebram a vida citadina e a tradição portuguesa 
de bem receber;

A My Suite Lisbon City’s Heart Guest House – Príncipe Real, o primeiro projeto 
de alojamento local da PHC Hotels e direcionado para aqueles que veem no 
alojamento local a forma mais autêntica de viver Lisboa.

AS NOSSAS UNIDADES

OUR HOSPITALITY UNITS
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Lisboa está mais fascinante do que nunca, assim provam os inúmeros elogios de quem a visita e por ela se apaixona, bem 
como os prémios internacionais com que tem vindo a ser distinguida ano após ano. E Lisboa é também as suas “gentes”, a 
sua tradição, autenticidade e a arte de bem receber – valores transversais a todas as unidades PHC Hotels, que encorajam 
cada hóspede a viver a cidade como se da sua se tratasse, sendo escrevendo as suas histórias num destino marcante.

Todas com localização privilegiada, no centro de Lisboa, as unidades PHC Hotels permitem explorar todos os recantos de 
Lisboa a partir do coração da cidade. Desde o Rossio à Baixa Pombalina e Chiado, Avenida da Liberdade e Praça do 
Comércio, até às ruas estreitas dos bairros históricos como Príncipe Real, Bairro Alto, Alfama e Castelo de S. Jorge ou Mou-
raria, são muitas as histórias que Lisboa tem para contar e vai valer a pena descobri-las e fazer parte delas.

Lisbon is more fascinating than ever, the numerous compliments of those who visit it and fall in love with her, as well as the 
international prizes awarded year after year, are there to prove it. And Lisbon is also its people, its tradition, authenticity and 
the art of hospitality - values that are common to all PHC Hotels units, which encourage each guest to live the city as if it was 
their own, writing their stories in a remarkable destination.

All profiting from a privileged location in the center of Lisbon, each PHC Hotels unit allows its guests to explore every inch of 
Lisbon, starting from its heart. From Rossio to Baixa Pombalina and Chiado, Avenida da Liberdade and Praça do Comércio, 
to the narrow streets of historic districts like Principe Real, Bairro Alto, Alfama and Castelo de S. Jorge or Mouraria, Lisbon has 
so many stories to tell and we assure you that it will be worth it.

LISBOA - É AMOR À PRIMEIRA VISTA

LISBON - IS LOVE AT FIRST SIGHT
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Settled in the heart of Lisbon, next to Baixa Pombalina, with S. Jorge Castle in 
the background and Praça do Rossio within a walking distance, Hotel Mun-
dial, first opened on December 3, 1958, is a timeless example of the art of 
hospitality, the perfect starting point to explore the city. From the hotel, one 
can easily roam through Lisbon’s most charismatic neighborhoods - Alfama, 
Mouraria, Bairro Alto or Principe Real - as well as the famous Avenida da 
Liberdade.

Hotel Mundial’s location, by the main cultural, entertainment and shopping 
sites, combined with a flawless reputation turned Hotel Mundial into the pre-
ferred choice for some renown guests that continue to inspire generations 
up to the present days. Some of the names that became part of the history 
of this 4-star hotel are: Roger Moore, Alan Delon, Romi Schneider, Brigitte 
Bardot, Siza Vieira, Jose Saramago, Amália Rodrigues, Simone Rodrigues, 
Simone de Oliveira, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, among others.

Situado em pleno coração de Lisboa, junto à Baixa Pombalina, com o Castelo de S. Jorge como cenário e a Praça do Rossio 
a dois passos, o Hotel Mundial, inaugurado a 3 de dezembro de 1958, é um exemplo intemporal da arte de bem-receber, 
o ponto de partida ideal para sentir a cidade. Do hotel, é fácil chegar aos bairros mais carismáticos de Lisboa – Alfama, 
Mouraria, Bairro Alto ou Príncipe Real – bem como à famosa Avenida da Liberdade.

A sua localização privilegiada no centro da cidade – a escassos metros dos principais pontos de vida cultural, espetáculos e 
compras –, aliada a um serviço de excelência, fez do Hotel Mundial o local de eleição de muitas personalidades que ainda 
hoje inspiram gerações. Da história deste hotel fazem parte nomes como: Roger Moore, Alan Delon, Romi Schneider, Brigitte 
Bardot, Siza Vieira, José Saramago, Amália Rodrigues, Simone Rodrigues, Simone de Oliveira, Jean Paul Sartre, Simone de 
Beauvoir, entre outras.

Praça Martim Moniz, 2
1100-341 Lisboa - Portugal

Tel: +351 218 842 000
Email: reservations1@phchotels.pt

www.hotel-mundial.pt

HotelMundialLisboa hotel_mundial

LOCALIZAÇÃO

LOCATION
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Hotel Mundial boasts 349 rooms including 5 junior suites and 3 suites. Throughout the years, the different refurbishments al-
lowed to offer guests all the comfort and the state-of-the-art facilities for a memorable stay. Preserving its own character and 
identity, the rooms are characterized by a contemporary and cosmopolitan atmosphere, allying elegance to sophistication.

In each room, guests can enjoy individually controlled air conditioning, 24-hour room service, bathrobes, hairdryer, ame-
nities, mini bar, digital safe, free WiFi and LCD TV with cable channels – including CNBC, CNN, BBC World News, France 24, 
among others.

Some of the rooms profit from a dazzling view over S. Jorge Castle or the renovated Martim Moniz Square. There are also 
some rooms with balconies and communicating rooms, perfect for families’ reservations (upon request).

O Hotel Mundial dispõe de 349 quartos, incluindo 5 suítes júnior e 3 suítes. Ao longo dos anos, as diferentes reformas têm 
proporcionado aos hóspedes o melhor conforto e todos os equipamentos e condições imprescindíveis para uma estadia 
memorável. Preservando a sua personalidade original e identidade própria, os quartos do Hotel Mundial caracterizam-se 
pelo ambiente contemporâneo e cosmopolita, aliando elegância à sofisticação.

Todos os quartos dispõem de ar condicionado com controlo individual, room service 24 horas, roupões de banho, secador 
de cabelo, amenities, minibar, cofre digital, Wi-Fi gratuito e TV LCD com canais por cabo - incluindo CNBC, CNN, BBC World 
News, França 24, entre outros.

Enquanto alguns quartos beneficiam de uma vista deslumbrante sobre o Castelo de S.Jorge ou sobre a renovada Praça 
Martim Moniz, existem também quartos com varanda e quartos comunicantes, perfeitos para reservas de família (medi-
ante pedido).

QUARTOS E SUITES

ROOMS AND SUITES
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Situado no 8.º piso do Hotel Mundial, o emblemático Restaurante 
Panorâmico Varanda de Lisboa, oferece uma das melhores vistas 
sobre o coração da cidade, a par de uma experiência gastronómi-
ca única. A carta, assinada pelo reconhecido Chef Vitor Sobral, tra-
duz-se numa verdadeira homenagem ao que de melhor se faz na 
cozinha tradicional portuguesa e aos seus produtos mais típicos.

Totalmente renovado em 2019, de decoração elegante e sofistica-
da, o Varanda de Lisboa reflete o melhor da vida urbana contem-
porânea e assume-se como a escolha perfeita para celebrar o 
“slow-living lifestyle” e o serviço de excelência.

Com o ROOFTOP BAR® no 8º piso, o Hotel Mundial oferece aos seus 
hóspedes uma experiência única, convidando-os a desfrutar de deli-
ciosos cocktails, com vista deslumbrante sobre o coração de Lisboa e 
o Castelo de S. Jorge.

Considerado um dos melhores rooftops de Lisboa, o ROOFTOP BAR® 
é famoso pela sua vista de 360º sobre a cidade e também pelas suas 
temporadas de Sunset Parties, que são o convite perfeito para um final 
de tarde de verão. Um local “a não perder” tanto para locais, como 
para visitantes.

Para uma atmosfera mais íntima, mantendo a vista para um cenário 
idílico, o ROOFTOP BAR® dispõe ainda de uma confortável sala, a 
ROOFSuite.
 

On the top floor of Hotel Mundial, the emblematic Varanda de Lisboa 
Panoramic Restaurant offers its guests one of the most amazing views 
over the heart of Lisbon as well as an exquisite dining experience. The 
menu signed by the renowned Chef Vitor Sobral is a true homage to 
Portuguese gastronomy and its most typical products.

Completely refurbished in 2019, Varanda de Lisboa boasts an elegant 
and sophisticated atmosphere reflecting the best of the cosmopolitan 
life, standing out as the perfect choice to celebrate the slow-living 
lifestyle and the service of excellence.

Hotel Mundial offers its guests an exclusive ROOFTOP BAR® expe-
rience, in which one can enjoy delicious cocktails whilst gazing at 
the most stunning view over Lisbon downtown and S. Jorge Castle.

Considered one of the best Rooftops in Lisbon, ROOFTOP BAR® is 
famous not only for the amazing 360º view, but also for its Sunset 
Parties Seasons which are the perfect invitation for a summer late 
afternoon. This is a “not to be missed” attraction for both locals and 
visitors.

For a more intimate atmosphere, in an idyllic set, ROOFTOP BAR® 
also boasts a comfortable indoor room, the ROOFSuite.

VARANDA DE LISBOA PANORAMIC RESTAURANTROOFTOP BAR RESTAURANTE PANORÂMICO VARANDA DE LISBOAROOFTOP BAR

12  13HotelMundialLisboa hotel_mundialROOFTOPBarMundial rooftopbarmundial



With a relaxed and dynamic atmosphere, Jardim Mundial Restaurant 
is an all-day-dining concept restaurant which great glass wall facing 
Praça Martim Moniz, allows customers to gaze at the hustle and bustle 
of this lively city, including the departures and arrivals of the most fa-
mous Lisbon tram, Tram 28.

Jardim Mundial’s menu comprises perfect options for those looking for 
savoring some of the most traditional Portuguese recipes or, in the oth-
er hand, prefer to stick to some familiar international options. Most of 
all, the options are suited to those who are looking for quality but have 
limited time.

The restaurant also boasts an outdoor space, the Terrace, where 
breakfast or coffee break can be served.

Com um ambiente dinâmico e descontraído, o Restaurante Jardim 
Mundial é um restaurante com conceito all-day-dinning, cuja enorme 
janela voltada para a Praça Martim Moniz, permite aos clientes con-
templar a vida da cidade, incluindo as partidas e chegadas do mais 
famoso elétrico de Lisboa, o elétrico 28.

A carta do Jardim Mundial compreende opções adequadas para 
aqueles que procuram qualidade, mas têm tempo limitado.

O restaurante do 1º piso do Hotel Mundial dispõe ainda do Terrace, 
um espaço exterior, onde podem ser servidos pequenos-almoços ou 
coffee breaks.

S. Jorge Bar is full of character and charm, offering the comfort and 
elegance that characterizes this 4-star hotel.

Hidden from the hustle and bustle of the city, at S. Jorge Bar guests 
can enjoy from the best whiskeys to the most sophisticated cock-
tails. Slow-living lovers will be delighted with the slow-coffee and 
barista service. During the colder months, “the afternoon tea” is a 
“not to miss” program.

O S. Jorge Bar do Hotel Mundial é um espaço repleto de personali-
dade e identidade vincada, oferecendo o conforto e a elegância 
que caracterizam este hotel de 4 estrelas.

Protegidos da agitação da cidade, no S. Jorge Bar os hóspedes po-
dem desfrutar dos melhores uísques aos cocktails mais sofisticados. 
Os amantes do estilo “slow-living” vão adorar o café de balão e o 
serviço barista. Durante os meses mais frios, o “Chá das Cinco” é um 
programa a não perder.

JARDIM MUNDIALJARDIM MUNDIALBAR S. JORGEBAR S. JORGE
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áreas e configurações

Salão Mundial

Dom Duarte

Dona Maria

Dom João

Rossio

São Domingos

150

80

70

60

30

35

plateia

60

60

50

40

28

24

escola

60

40

30

30

18

20

U

63

42

35

28

-

21

cabaret

140

70

70

60

40

40

recepção

90

60

50

40

36

36

banquete

160

80

80

70

65

50

área m2

A localização privilegiada do Hotel Mundial é perfeita para a realização de eventos corporativos. Este hotel citadino dispõe 
de 6 salas de reunião, todas com luz natural, oferecendo aos seus hóspedes as melhores condições para os seus eventos, 
sempre de acordo as necessidades do seu negócio.

Com ar condicionado e acesso Wi-Fi gratuito, as salas de reunião do Hotel Mundial atendem a todas as necessidades de 
um evento de sucesso, quer se trate de conferências, exposições ou eventos sociais. Complementarmente, o Hotel Mundial 
oferece ainda uma ampla variedade de opções de banquetes, a fim de proporcionar aos seus clientes uma experiência 
global.

O Hotel Mundial ou o Hotel Portugal são a escolha perfeita para as suas reuniões, eventos e banquetes.

Hotel Mundial or Hotel Portugal are the perfect choice for your meetings, events and banquets.

Ambos os hotéis estão no centro do coração da cidade, em plena Baixa Pombalina, com o Castelo de São Jorge como 
cenário e a Praça do Rossio a dois passos, este é o local ideal para celebrar momentos especiais, seja uma reunião ou uma 
festa, aqui encontra uma equipa dedicada ao seu sucesso.

Both hotels are in settled in Lisbon’s City Center, in the heart of Baixa Pombalina, with the São Jorge Castle as backdrop and 
the Rossio Square two steps away, this is the ideal place to celebrate special moments, whether it’s a meeting or a party, here 
you will find a team devoted to your event’s success.

Hotel Mundial’s privileged location is perfect for carrying out corporate events. This city center hotel boasts 6 meeting rooms, 
all with natural light, offering its guests the best facilities according to their business needs.

With air conditioning and free Wi-Fi, Hotel Mundial’s meeting rooms meet all the needs for a successful event, from confer-
ences to exhibitions or social events. In addition, Hotel Mundial offers its guests a wide range of banqueting options in order 
to provide its guests with a comprehensive experience.

MEETING ROOMS

SALAS DE REUNIÕESA SUA REUNIÃO OU EVENTO NO CORAÇÃO DE LISBOA 

YOUR MEETING OR EVENT IN THE HEART OF LISBON

A LOCALIZAÇÃO PERFEITA

THE PERFECT LOCATION

VANTAGENS DE ACESSOS 
• Estacionamento privado (sempre que disponível)
• Estacionamento público EMEL: Martim Moniz e Praça da Figueira
• Estação de Metro: Martim Moniz e Rossio 
• Autocarros: nº8, nº34, nº 60 e nº105
• Elétrico: nº 28
• Comboio: Estação do Rossio a 500 metros e Santa Apolónia a 3km
• Praça de Taxis à porta

ACCESS ADVANTAGES 
• Private parking (upon availability)
• EMEL public parking: Martim Moniz and Praça da Figueira
• Metro Station: Martim Moniz and Rossio
• Buses: nº8, nº34, nº 60 e nº105
• Tram: nº 28
• Train: Rossio Station 500 meters away and Santa Apolónia 3km away
• Taxi Stop by the entrance
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Para mais informações e propostas personalizadas:

For further informations and personalized proposals:

Tel: +351 218 842 000
Email: eventos@phchotels.pt
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Renovada recentemente, é uma das salas mais requisitadas quer pela decoração como também pelo equipamento de audiovisuais que tem ao seu dispor.

 

Recentemente renovadas, estas salas são perfeitas para reuniões mais intimistas ou eventos mais reservados.
Ambas localizadas no piso 1 do hotel, o mesmo das outras salas. 

ESPAÇOS MAIS INTIMISTAS

• Uma excelente escolha para formações, reuniões e eventos que requerem maior privacidade.
• Excelente luz natural com opção de escurecer a sala por áreas.

 

• Vista sobre a Rua D.Duarte, tem uma excelente área que permite diferentes setups adequa-
dos a cada necessidade.
• É a única que tem chão de mármore.
 

• São 3 salas que funcionam de forma independente e cada uma delas está equipa com equipamento multimédia.
• Uma localização perfeita com acesso directo ao Terrace, um espaço exterior, ideal para realizar um coffee-break,
cocktail, almoço ou simplesmente uma pausa entre reuniões ou formação.
• Todas as salas têm luz natural com vista para a rua com opção de escurecer com blackouts.
• Uma área útil completa de 240 m2 com um pé direito de 2,5m.
 

• Com duas entradas, é perfeita para exposições ou reuniões que requerem setups de sala 
diferentes com a combinação de coffee-break dentro do espaço

SALÃO MUNDIAL

SALA SÃO DOMINGOS

SALAS MODULARES - DOM JOÃO, DONA MARIA, DOM DUARTE

SALA ROSSIO

Salão Mundial

PONTOS IMPORTANTES
• Localizado no piso 1
• Possibilidade de entrada pela porta original do hotel
• Toillets
• Terraços

PONTOS IMPORTANTES
• Localizado no piso 1
• Proximidade do Restaurante Jardim do Mundial

PONTOS IMPORTANTES
• Localizado no piso 1
• Proximidade do Restaurante Jardim do Mundial

PONTOS IMPORTANTES
• Localizado no piso 1
• Proximidade do Restaurante Jardim do Mundial

Sala Dom JoãoSala Dom Duarte Sala Dona Maria

Sala São Domingos

Sala Rossio

Recently refurbished, this is one of the most solicited meeting rooms of 
Hotel Mundial due to its unique décor and for the state-of-art audiovisual 
equipment available.
 - An excellent option for training sessions, meetings or events that require 
high privacy standards.
- Natural light and blackout curtains controlled individually.
 

• Three different meeting rooms, each equipped with its own audiovisual devices, that can be 
booked together or individually.
• The location ensures direct access to the Terrace, an outdoor space, perfect for coffee breaks, 
cocktails, lunches, or simply to take a break during the meetings or trainings.
• All the three meeting rooms boast natural light com street view and blackout curtains.
• 240m2 of usable area and 2,5m ceiling height.
 

MODULAR MEETING ROOMS – D. JOÃO, DONA MARIA, D. DUARTE

IMPORTANT HIGHLIGHTS
• Located on Hotel Mundial’s 1st floor
• Use of the Former Entrance of the Hotel for a secluded entry, upon request
• Toilets
• Terraces

IMPORTANT HIGHLIGHTS
• Located on Hotel Mundial’s 1st floor
• Closeness to Jardim Mundial Restaurant

MORE INTIMATE VENUES
Recently refurbished, these rooms are perfect for smaller and more intimate meetings or discreet event. Both 
rooms are settled on Hotel Mundial’s 1st floor. 

• Natural light and street view
• It’s the only meeting room with marble floors
 

With two entrance doors, this room is more adequate for exhibitions or 
meetings that require a combination of room set-up and coffee-breaks.

S. DOMINGOS

ROSSIO

IMPORTANT HIGHLIGHTS
• Located on Hotel Mundial’s 1st floor
• Closeness to Jardim Mundial Restaurant

IMPORTANT HIGHLIGHTS
• Located on Hotel Mundial’s 1st floor
• Closeness to Jardim Mundial Restaurant

luz natural
natural light

luz natural
natural light

luz natural
natural light

luz natural
natural light

luz natural
natural light

luz natural
natural light

luz na
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l
na
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Com uma localização privilegiada, bem no centro de Lisboa, o ROOFTOP BAR é famoso pela sua vista deslumbrante sobre o coração da cidade 
e pelas suas Sunset Parties, que são o convite perfeito para um final de tarde durante a Primavera ou o Verão. 
O ROOFTOP BAR dispõe de menu repleto de cocktails, gins, champagnes e muitos outros “petiscos” que fazem deste lugar um dos mais procura-
dos para eventos e festas privadas de empresas, contando sempre com uma equipa empenhada em oferecer um serviço de excelência.

Cada vez mais a procura por locais únicos e inusitados é uma realidade, e os casamentos adquirem um mood mais lifestyle e menos conven-
cional.
 
Dizer “sim” com vista privilegiada, sobre o Castelo de S. Jorge, ter o emblemático Rio Tejo e a imponente Serra da Arrábida como cenário de 
fundo são memórias intemporais que comprovam o amor de duas pessoas e o compromisso de vida. 

As opções de espaços do Hotel Mundial e Hotel Portugal garantem a excelente qualidade para marcar um dos dias mais importantes da sua 
vida.

The seek for unique and unusual venues for wedding celebrations is an increasing reality, therefore weddings are no longer understood as con-
ventional as they used to be, acquiring a lifestyle mood that have widened the possibilities and the expanded the offer.
 
Saying “yes” with a privileged view over S. Jorge Castle, having the emblematic Tagus River and the majestic Serra da Arrábida as a backdrop 
are timeless memories framing this act of love and commitment to each other.  
 
All the venues at Hotel Mundial and Hotel Portugal guarantee excellent quality that will mark one of the most important days in two persons lives.

Settled in a privileged location, right in the center of Lisbon, ROOFTOP BAR, is famous for its dazzling view over the city heart and its amazing Sunset 
Party Seasons that are the perfect invitation for enjoying late afternoons during Summer days.
 
The ROOFTOP BAR offers its guests a menu full of cocktails, gins, champagnes and several traditional Portuguese “petiscos”, turning this rooftop 
into one of the most sought after venues for private events and corporate parties, to which a committed team responds with a service of excel-
lence.
 

ROOFTOP BAR & SUITE
Diga “SIM” ao mais romântico, marcante e memorável casamento no coração de Lisboa

Say “YES” to a Romantic, Remarkable and Memorable Wedding at Lisbon City’s Heart

Strengthen your Business and Engage Your Team

REFORÇAR O SEU NEGÓCIO E JUNTAR A SUA EQUIPA

Premium SpaceBar Bar
Vista/View 

360º
sobre Lisboa
over Lisbon

Vista sobre/View to
Rossio, Restauradores

e Príncipe Real

Vista sobre/View to
Rossio, Praça do 

Comércio e Praça 
da Figueira

Vista do/View to
Castelo

de S. Jorge

CASAMENTOS ÚNICOS E CITADINOS

UNIQUE COSMOPOLITAN WEDDINGS

ROOFTOP BAR & SUITE 

Tel: +351 218 842 000
Email: eventos@phchotels.pt



Portugal Boutique Hotel is located in Lisbon’s downtown, just a few steps away 
from city’s main points of interest that are part of Lisbon tradition and, ultimately, 
define the “lisboner” way of living: Praça do Rossio, Chiado, Alfama, Avenida 
da Liberdade, S. Jorge Castle, Bairro Alto or Príncipe Real, just to name a few of 
the famous sites within a walking distance from the hotel.
 
Strolling through Lisbon’s downtown to Praça do Comércio, Ribeira das Naus 
and Cais do Sodré, is a true sensory experience with unique scents, colors and 
shades that conquer those who dare to discover Lisbon and its mysteries.

Portugal Boutique Hotel is located side by side with its sister-hotel, Hotel Mundial, 
offering its guests a wide range of options, from an exquisite dinner experience 
at Varanda de Lisboa Panoramic restaurant, to a sunset party at ROOFTOP 
BAR®.
 

O Portugal Boutique Hotel está localizado no centro de Lisboa, junto à Baixa Pombalina e a escassos metros dos principais pontos 
de interesse que fazem parte da tradição da cidade e definem o estilo de vida “lisboeta”: Praça do Rossio, Chiado, Alfama, Aveni-
da da Liberdade, Castelo de S. Jorge, Bairro Alto ou Príncipe Real, são apenas alguns dos locais que poderão ser visitados a pé.

Passear pelo centro de Lisboa, descer as ruas até à Praça do Comércio, Ribeira das Naus e Cais do Sodré, é uma verdadeira ex-
periência sensorial com aromas, cores e sombras únicas que conquistam quem se atreve a descobrir Lisboa e seus mistérios.

Ao lado do Portugal Boutique Hotel encontramos o seu hotel-irmão: Hotel Mundial, permitindo assim oferecer aos hóspedes uma 
maior diversidade de experiências desde um jantar inesquecível no restaurante panorâmico Varanda de Lisboa até a um cocktail 
na Sunset Party do ROOFTOP BAR®.

LOCALIZAÇÃO

LOCATION

R. João das Regras, 4
1100-294 Lisboa - Portugal

Tel +351 218 842 120
Email info@hotelportugal.com

www.hotelportugal.com
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Portugal Boutique Hotel, born from the rehabilitation of a city center historical building, boasts 53 rooms, including 2 suites, 
whose architectural features confer different and unique characteristics to each of them. Common to all of the rooms are 
the blue and white tones, inspired by the Portuguese tiles, a design thought by the award-winning Interior Architect Cristina 
Santos Silva, that contribute to an atmosphere of comfort and refinement, enhanced by the golden details found through-
out the entire hotel, especially at the Lobby Reception.

All rooms and suites at Hotel Portugal are equipped with WiFi, air conditioning, pillow menu, direct dial telephone, slippers, 
bathrobe, umbrella, digital scale, lighted magnifying mirror, double glazing windows, hairdryer, minibar, 24 hour room ser-
vice, safe, interactive TV and cable channels including CNBC, CNN, BBC World News, France 24, among others.

O Portugal Boutique Hotel, nascido da reconstrução de um edifício histórico de traça pombalina no centro de Lisboa, 
dispõe de 53 quartos, incluindo 2 suites, de características próprias e que diferem entre si. Transversal a todos eles é o tom 
de azul e branco, inspirado nos azulejos portugueses, um detalhe pensado pela Arquiteta de Interiores Cristina Santos Silva 
e que contribui para um espaço de conforto e requinte, elevado pelos apontamentos dourados que se encontram por 
todo o hotel, em especial no Lobby Receção.

Todos os quartos e suites do Hotel Portugal estão dispõem de WiFi, ar condicionado, menu de almofadas, linha telefónica 
direta, slippers, roupão de banho, chapéu de chuva, balança digital, espelho de aumento iluminado, vidros duplos, seca-
dor de cabelo, minibar, room service 24h/dia, cofre, TV interativa e canais por cabo incluindo CNBC, CNN, BBC World News, 
França 24, entre outros.
 

QUARTOS E SUITES

ROOMS AND SUITES
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Para os amantes de vinho, esta é a oportunidade de se deixar envolver 
numa viagem sensorial, descobrindo as regiões vinícolas de renome at-
ravés de sabores e cores únicas.

Perfeita para desfrutar de um aperitivo português ou para degustação 
de vinhos, a Premium Wine House é a garrafeira da PHC Hotels – Portu-
guese Hospitality Collection, o segredo mais bem guardado do Portugal 
Boutique Hotel.

PREMIUM WINE HOUSEPREMIUM WINE HOUSE

To all wine enthusiasts, this is the opportunity to indulge in a senso-
ry journey, discovering renowned wine regions through new flavors 
and colors.
 
Perfect for enjoying a Portuguese appetizer or for wine tastings, Pre-
mium Wine House is PHC Hotels – Portuguese Hospitality Collection’s 
wine cellar, the best kept secret in Portugal Boutique Hotel.

Localizado no Lobby do Portugal Boutique Hotel, o Jony Rules, assim 
chamado em homenagem à Rua João das Regras onde fica situ-
ado, oferece um ambiente moderno, confortável e descontraído, 
bem como uma carta variada de vinhos e cocktails.

Para momentos relaxantes após os longos passeios por Lisboa, o Jony 
Rules convida a visitar o seu Deck, uma esplanada ao ar livre onde se 
pode desfrutar do pequeno almoço, de snacks durante a tarde, ou 
de um copo de vinho ao cair da noite.

Located in Portugal Boutique Hotel’s lobby, Jony Rules offers a mod-
ern, comfortable and laid-back atmosphere, alongside with a wide 
variety of wines and cocktails.

For relaxing moments after strolling through Lisbon, Jony Rules also 
boasts an outside terrace, a place in which one can enjoy from 
breakfast to late afternoon snacks, or a glass of wine in the evening.

JONY RULES BAR AND DECKBAR JONY RULES E DECK
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My Suite Lisbon Guest House - Príncipe Real, can be found among the colorful 
façades of Lisbon’s historical center, in one of the city’s most trendy neighbor-
hoods and it’s the best starting point for exploring the city like a local.

Boasting 15 bright, airy and comfortable suites, My Suite Lisbon Guest House 
– Príncipe real will be forever remembered as the first local accommodation 
project of PHC Hotels - Portuguese Hospitality Collection.

Within a walking distance of Bairro Alto, Chiado, Avenida da Liberdade or 
Baixa Pombalina, yet situated in one of the quietest areas of Príncipe Real, My 
Suite Lisbon Guest House – Príncipe Real allows each guest to make the most 
of city’s life and enjoy the quietness of its secret garden, a hidden gem in the 
heart of Lisbon.

A My Suite Lisbon Guest House - Príncipe Real, pode ser encontrada entre as fachadas coloridas do centro histórico de Lisboa, num 
dos bairros mais trendy da cidade, sendo o ponto de partida ideal para viver Lisboa como um local.

Dispondo de 15 suites repletas de luz natural, arejadas e confortáveis, a My Suite Lisbon Guest House - Príncipe Real ficará para 
sempre marcada como a primeira aposta da PHC Hotels – Portuguese Hospitality Collection na área do alojamento local.

A uma curta distância do Bairro Alto, do Chiado, da Avenida da Liberdade ou da Baixa Pombalina, e ainda assim situada numa 
das áreas mais tranquilas do Príncipe Real, a My Suite Lisbon Guest House permite a cada hóspede aproveitar ao máximo a vida 
citadina e desfrutar da calma do seu jardim secreto, uma jóia escondida em pleno coração de Lisboa.

Rua São Boaventura, 23 
1200-407 Lisboa - Portugal

Tel +351 218 291 342
Email mslreservations@phchotels.pt

www.mysuitelisbon.com

LOCALIZAÇÃO

LOCATION
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Cada suíte é única e decorada de forma particular, no entanto, todas apresentam uma atmosfera contemporânea e 
funcional. Essa diversidade permite que os hóspedes beneficiem de características surpreendentes em cada uma delas, 
como varanda, jardim privado, vista da cidade ou do jardim.

Todas as nossas suítes dispõem de cozinha totalmente equipada, minibar, cafeteira ou chaleira, produtos de higiene da 
marca Castelbel, além de Smart TV, ar-condicionado e Wi-Fi gratuito.

Combinando a independência e a privacidade de um apartamento com o serviço e as comodidades de um hotel, a My 
Suite Lisbon Guest House - Príncipe Real possibilita aos seus hóspedes usufruírem de serviços como recepção e concierge 
extra como: de lavandaria, e pequeno-almoço – serviços elevados ao nível da experiência hoteleira.

AS SUITES

THE SUITES

Each suite is unique and individually decorated, yet all of them have a contemporary and functional atmosphere. This diver-
sity allows guests to enjoy amazing features in each suite, such as balcony, private garden, city or garden view.

All our suites have a fully equipped kitchen, minibar, coffee or tea maker, Castelbel toiletries, Smart TV, air conditioning and 
free Wi-Fi.

Combining the independence and privacy of an apartment with the service and facilities of a hotel, My Suite Lisbon Guest 
House - Príncipe Real offers its guests several services as reception and concierge and extra like: laundry or breakfast – an 
upscale service, characteristic from a hotel experience.
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In order to live Lisbon at its fullest, My Suite Lisbon Guest House - Príncipe Real guests are also invited to discover all PHC Hotels 
venues and services.

On Hotel Mundial’s top floor, combining the experience of a late afternoon and sunset party at the ROOFTOP BAR® with an 
exquisite dinner with a stunning view over Lisbon, savoring the best dishes of Portuguese cuisine is a mandatory program for 
those who wants to celebrate life and enjoy memorable experiences.

On the other hand, Portugal Boutique Hotel’s Premium Wine House comes out as an alternative wine program, away from 
the crowds, exploring PHC Hotels private cellar and enjoying wine tastings in an intimate and secluded atmosphere.

LIFESTYLE
ROOFTOP BAR, VARANDA DE LISBOA, PREMIUM WINE HOUSE

Para viver a autenticidade da cidade de Lisboa, os hóspedes do My Suite Lisbon - Príncipe Real são convidados a descobrir 
todos os espaços e serviços da PHC Hotels – Portuguese Hospitality Collection.

Subir ao último piso do Hotel Mundial e combinar um final de tarde e Sunset Party no ROOFTOP BAR® com uma experiência 
gastronómica distinta com uma vista uma deslumbrante de Lisboa, é um programa obrigatório para quem quer celebrar 
a vida e desfrutar de experiências memoráveis.

Por outro lado, a Premium Wine House, situada no Portugal Boutique Hotel surge como um programa vínico alternativo, 
longe das multidões, explorando a garrafeira privada da PHC Hotels, enquanto se desfruta de degustações de vinho num 
ambiente íntimo e resguardado.

LIFESTYLE
ROOFTOP BAR, VARANDA DE LISBOA, PREMIUM WINE HOUSE
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