
NATAL & PASSAGEM DE ANO 
NO MÁGICO SUBLIME LISBOA



Este ano venha celebrar um natal e uma passagem de ano inesquecíveis! 
Depois de um largo “interregno”, nesta viragem de ano terá a possibilidade 

de desfrutar em pleno de toda a oferta Sublime! Comece o ano na companhia da família e amigos 

e deixe-se encantar pela harmonia e atmosfera sofisticada do nosso hotel. 

Terá à sua disposição um menu criteriosamente preparado pelo nosso Chef e equipa, 

no restaurante Davvero, já um clássico na restauração da capital. 

Celebre as festividades ao ritmo cosmopolita de Lisboa.



Natal  |  Preços a partir de 720€ em Pateo Room

A nossa oferta inclui:

> 1 noite de alojamento com pequeno-almoço num dos nossos quartos ou suites.

> Vip amenity especial no quarto composto por uma garrafa de espumante e um panettone.

> Ceia especial de Natal no nosso restaurante Davvero a iniciar às 19h30 (sem bebidas incluídas). 

> Pequeno-almoço das 7h às 11h.

> Brunch das 11h às 15h.

> Early check-in e late check-out mediante disponibilidade .

Condições da reserva: Oferta sujeita a disponibilidade. Aplica-se apenas a estadias de Natal no dia 24 de dezembro de 2022. 
Não cumulativa com outras promoções ou condições especiais. Sujeito a alterações sem aviso prévio. Pagamento de 100% 
no ato da reserva e política de cancelamento gratuita até 14 dias antes da chegada. Crianças 0-4 anos (gratuito); 
Crianças 5-12 (50%). Em alguns dos quartos será possível adicionar uma cama extra por 60 euros por noite 
ou um berço 30 euros por noite.



Reveillon  |  Preços a partir de 980€ em Pateo Room

A nossa oferta inclui:

> 1 noite de alojamento com pequeno-almoço num dos nossos quartos ou suites.

> Vip amenity especial no quarto composto por uma garrafa de espumante e um panettone.

> Jantar especial no nosso restaurante Davvero a iniciar às 19h30 com bebidas incluídas.

> Brinde às 00h com passas e champagne. 

> Pequeno-almoço das 7h às 11h.

> Brunch das 11h às 15h.

> Early check-in e late check-out mediante disponibilidade.  

Condições da reserva: Oferta sujeita a disponibilidade. Aplica-se a estadias para Réveillon desde 31 de dezembro de 2022 a 
1 de janeiro de 2023. Não cumulativa com outras promoções ou condições especiais. Sujeito a alterações sem aviso prévio.  
Pagamento de 100% no ato da reserva e política de cancelamento gratuita até 14 dias antes da chegada. Crianças 0-4 anos 
(gratuito); Crianças 5-12 (50%). Em alguns dos quartos será possível adicionar uma cama extra por 60 euros por noite 
ou um berço 30 euros por noite.



Rua Marquês de Subserra, 10  1070-170 Lisboa, Portugal 
 www.sublimelisboa.pt

Por favor, contacte-nos se precisar 
de mais informações:

reservations@sublimelisboa.pt 
+351 269 449 397  /  +351 218 462 121


