Minhacasaemlisboa não é um hotel

Aqui não vai encontrar televisão nem música ambiente

mas sim um lugar especial em Lisboa aonde se poderá alojar. É a minha casa e será a sua

Mas o galo canta sempre que lhe apetece. Os quartos têm livros e

quando vier. Também é a casa da Lola, uma cadela rafeira que encontrei perdida e adoptei,

revistas em abundância e na sala há sempre alguns jogos de mesa

há já oito anos, e que lhe dará as boas vindas à chegada.

ao seu dispor. Também há Internet WIFI gratuito sem restrições.

Tal como em sua casa, todos os quartos são diferentes,
todos e cada um com o seu encanto e suas particularidades. Todos têm uma belíssima vista

Às nove da manhã começam os sinos a tocar na Igreja
da Graça

para a maravilhosa cidade de Lisboa. Poderá aprecia-las mesmo sentado na poltrona, como

É quando a casa acorda e se começa a servir o pequeno-almoço;

na cama ou até da casa de banho do seu quarto. É uma casa com vista para muitos cantos

sem pressa e até quando quiser. No caso de ter de madrugar, é só

da cidade. Todos os quartos têm cama de casal; contudo se forem três ou quatro pessoas e

avisar e será preparado para a hora que lhe convier, embora seja

preferirem estar juntos, há dois quartos com uma sala aonde se podem colocar camas extra

recomendado o pequeno-almoço sem pressa, ao sol de Inverno

ou um berço. Todos têm casa de banho própria com duche ou banheira.

no jardim ou à sombra dos toldos, no verão.

Se preferir um quarto em particular

Esta é uma casa pensada para ser vivida

Só será possível garanti-lo se for um grupo de três ou quatro pessoas a compartir um

Tentamos que não haja pressas e que o ritmo lento de Lisboa o

dos grandes. Claro que tentaremos sempre reservar o seu favorito mas nunca o

acompanhe dentro e fora dela. Fazemos todo o possível para que

poderemos assegurar: organizar esta casa é como fazer um quebra-cabeças todos os dias,

se sinta na sua casa e que a sua estadia na cidade seja confortável

em que as peças tem todas de encaixar.

e inesquecível.

