
 
 

 

 

A The Apartment Service é a agência, líder de mercado, de alojamento corporativo a nível mundial, com 36 anos de experiência na indústria 

de apartamentos com serviços (Serviced Apartments). A partir dos nossos 7 escritórios globais em Nova Iorque, Londres, Lisboa, Madrid, 

Barcelona, Frankfurt e Singapura, providenciamos 100% dos serviços de pesquisa, reserva e gestão de reservas em alojamentos corporativos 

e apartamentos com serviços em todo o mundo. 

Áreas de Actividade: 

 Alojamento corporativo 

 Relocation 

 Projetos de trabalho 

 Viagens de negócios de 7 dias ou mais 

O objetivo principal da The Apartment Service é proporcionar aos nossos clientes, consistência na eficiência das reservas e qualidade na estadia 

em apartamentos com serviços. 

 

A The Apartment Service gere mais de 450 apartamentos com serviços corporativos sob a marca Roomspace localizados no Reino Unido, 

Lisboa, Madrid e Barcelona e, juntamente com uma excelente rede de parceiros seleccionados com base em critérios rigorosos, 

disponibilizamos aos nossos clientes alojamento temporário a nível mundial. 

 

Os apartamentos com serviços são apartamentos totalmente mobilados e equipados, proporcionando uma alternativa económica de 

alojamento para estadias prolongadas longe de casa. O preço do apartamento inclui os custos de electricidade, água e gás; limpeza semanal; 

WIFI de alta velocidade e serviço de emergência 24 horas/dia x 7 dias/semana. 

Em Fevereiro de 2014, a The Apartment Service lançou a TAS Alliance, reunindo operadores de apartamentos com serviços em todo o mundo 

sob uma única representação, distribuição e estratégia de marketing, todas alimentadas por uma plataforma tecnológica comum.  

Para mais informações visite www.apartmentservice.com e www.thetasalliance.com 

 

Escritório em Lisboa 

 

Morada: 

Av. 24 de Julho, nº. 3 - 2ºEsq - Sala 3, 1200-480 LISBOA 

Telefones: 

T: +351 213 944 000 / M: +351 960 177 004 

e-mails: 

Teresa Simões de Almeida - Business Development Consultant: teresa.almeida@apartmentservice.com 

Ana Teodoro - Reservations and Guest Service Manager of Santos River Serviced Apartments: reservationsiberia@roomspace.com 

Inma Caballo – Reservations Consultant: globalreservations@apartmentservice.com 
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