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O Imperium Lisbon Village em Campo de Ourique é a
mais recente unidade de alojamento local de Lisboa
Enviado por Escapadelas em Ter, 2015-04-07 11:00

A poucos passos do comércio tradicional de Campo de Ourique, do Príncipe Real e do emblemático
Jardim da Estrela, o Imperium Lisbon Village promete oferecer uma estadia de charme na sua
passagem por Lisboa.
Ao entrar nesta característica e acolhedora vila, composta por 12 encantadores apartamentos, ficará
agradavelmente surpreendido ao ser transportado para uma Lisboa de outros tempos! (adsbygoogle
= window.adsbygoogle || []).push({});

No átrio da vila, aprecie os azulejos do século XVIII, e deixe-se encantar pelo telintar da água da
fonte. Aqui poderá desfrutar de tradicionais e deliciosas refeições, ou deliciar-se com um refresco e
receber dicas sobre alguns dos segredos da “cidade das sete colinas”. No Imperium Lisbon Village
encontrará um lugar único e sublime em Lisboa, que completará a sua permanência por esta que é
uma cidade de experiências únicas.
Em pleno coração de Lisboa, os vários edifícios que o compõem datam do princípio da década de 30,
e durante o 2.º semestre de 2014 passaram por uma recuperação e remodelação total, que manteve
a traça arquitectónica.
A nova unidade de alojamento local, dirigida por Sandoi Jesus, é composta por 12 apartamentos,
completamente equipados, e a sua decoração foi inspirada nos emblemáticos monumentos da
cidade. Do Castelo de S. Jorge à Torre de Belém, os apartamentos, com capacidade para 2 a 4
pessoas, ostentam uma decoração requintada e exclusiva com o objectivo de oferecer aos seus
hóspedes um ambiente confortável e elegante.
No Imperium Lisbon Village o cliente pode ainda desfrutar da tranquilidade da cidade e usufruir de
inúmeros serviços que vão desde refeições personalizadas, tours privados, massagens, tratamentos
de spa e babysitting.
O preço médio por apartamento varia entre os 80 aos 120 euros noite.
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Contactos
Travessa da Arrábida, Nº8, 1250-035 Lisboa | GPS: 38.718830, -9.158798
Telefone: +351 214 038 847 | Email:
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