O HOTEL
O hotel está situado na Avenida Duque de Loulé, um passeio encantador a escassos metros da Praça Marquês
de Pombal e da Avenida da Liberdade, uma das principais artérias do centro de Lisboa. Inaugurado em março de
2015, o H10 Duque de Loulé é um Hotel Boutique exclusivo e repleto de encanto, situado num edifício histórico do
centro de Lisboa. Cuidadosamente reformado e decorado pelo designer de interiores Lázaro Rosa-Violán, conservouse a sua bela fachada, típica do século XVIII, e o seu design de interiores funde elementos tradicionais portugueses
com outros de grande modernidade e funcionalidade. O hotel de quatro estrelas superior conta com 88 quartos, o
restaurante à la carte Azul e Branco, o bar-biblioteca Equestre, duas salas de reuniões e o Bar Terraço Limão, que
oferece vistas impressionantes de Lisboa e do estuário do Tejo.
GASTRONOMIA
Restaurante Azul e Branco
Restaurante à la carte aberto para pequenos-almoços e jantares. Oferece uma gastronomia saborosa, tipicamente
mediterrânica, inspirada nos sabores tradicionais portugueses com uma homenagem à cozinha espanhola (uma
alusão às raízes da cadeia H10 Hotels. Em 2017 o Restaurante foi premiado com um Garfo no Concurso
Gastronómico Lisboa à Prova, promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, onde foram destacados os melhores
Restaurantes da cidade.
Bar Equestre
Depois de um dia esgotante de visitas, compras e diversão, no bar-biblioteca poderá relaxar e desfrutar da extensa
carta de bebidas e aperitivos. Entretanto, porque não dar uma vista de olhos aos livros disponíveis e ficar a saber
mais da história de Portugal?
Limão Chill-Out Terrace:
Situado no décimo andar, o terraço Chill-Out conta com duas zonas diferenciadas, uma coberta e outra ao ar livre
com uma vista impressionante sobre Lisboa e o estuário do Tejo. É o lugar perfeito para terminar o dia, tomando um
cocktail ou um snack e desfrutando do entardecer da capital lusa.
REUNIÕES & EVENTOS
O H10 Duque de Loulé oferece duas salas de reuniões perfeitamente equipadas para realizar reuniões de trabalho e
eventos privados. Uma delas dispõe de luz natural e tem capacidade para 120 pessoas. Além disso, o hotel conta
com o espetacular terraço Limão, com vista para Lisboa e o estuário do Tejo, ideal para realizar cocktails e coffeebreaks num ambiente único.
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