


“A Senhora dos Mares” assim era apelidada a capital do império português de 
outros tempos, hoje Lisboa está mais fascinante do que nunca, assim provam 
os inúmeros elogios de quem a visita e se apaixona, o mesmo acontece com 
os prémios internacionais que recebe todos os anos como reconhecimento 
do seu valor e interesse. E Lisboa é também as suas pessoas, os lisboetas 
foram escolhidos como uns dos melhores anfitriões europeus, faz parte da 
nossa cultura a arte de bem receber quem nos visita.

São muitos os encantos já bem conhecidos de Lisboa, dos lugares mais comuns: 
Rossio, Av. da Liberdade, Praça do Comercio, Baixa Pombalina e o Chiado, aos 
segredos mais escondidos onde se descobre a autenticidade desta cidade: das 
sete colinas aos seus bairros mais típicos como Alfama, Castelo de S.Jorge, 
Bairro Alto, Príncipe Real, Mouraria e ao mesmo tempo a integração de várias 
culturas num só local, o Martim Moniz é a praça do mundo, um mercado de 
fusão de muitas tradições reinterpretadas pelo presente.

Lisboa é amor à primeira vista







Uma referência intemporal
O Hotel Mundial, inaugurado a 3 de Dezembro de 1958 tem uma localização 
privilegiada no centro da cidade, na baixa pombalina com o castelo de São 
Jorge como cenário e a Praça do Rossio a dois passos, faz com que seja o 
local ideal para sentir a cidade. Ao longo do tempo tornou-se uma referência 
nacional e internacional da capital pela qualidade, pelo rigor e compromisso 
em saber receber.

É uma honra fazer parte das suas vidas
A sua localização junto aos principiais pontos de cultura, espectáculos e compras, 
mais a sua boa reputação fizeram deste hotel o local de eleição de alguns hóspedes 
e clientes que ainda hoje inspiram gerações, nomes de grandes vultos nacionais e 
estrangeiros, que fazem parte da história deste hotel intemporal: Roger Moore, 
Alan Delon, Romi Schneider, Brigitte Bardot, Siza Vieira, José Saramago, Amália 
Rodrigues, Simone de Oliveira, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir entre outros.



Totalmente renovados os 350 quartos, incluindo 5 júnior suites e 3 suites, 
preservaram a personalidade original mas com uma nova sofisticação que alia 
ao conforto o requinte cosmopolita, muitos com vista para o Castelo de São 
Jorge e para a renovada Praça Martim Moniz. Todos os quartos dispõem de 
ar condicionado, telefone, rádio, televisão via satélite, mini bar, cofre, janelas 
com vidro duplo, secador de cabelo, roupões de banho, internet gratuita e 
room service (24 horas). Outras facilidades (a pedido): quartos comunicantes e 
alguns com varanda. 

A sua estadia em Lisboa,
dos quartos às suites

feel Welcome





feel Gourmet



Emblemático, conceituado e com uma das vistas mais deslumbrantes sobre a 
cidade, o restaurante panorâmico Varanda de Lisboa é símbolo da boa gastronomia 
portuguesa, bem famosos são os seus flamejados, cataplanas e semanas temáticas.
O ambiente requintado, a simpatia e a dedicação de bem servir são acompanhados 
ao jantar com som de piano*.

*Exceto domingos e mês de Agosto.



feel Happy



É considerado como um dos cinco melhores terraços de Lisboa, a sua arrebatadora 
vista panorâmica de 360º sobre o coração da cidade desperta-nos a vontade de tocar 
as estrelas nas noites de Primavera e Verão ao som de boa música enquanto saboreia 
umas tapas acompanhadas com uma bebida da nossa carta de cocktails e gins. Aqui a 
inspiração é celebrar o lado bom da Vida.

Aberto todo o ano, com programação especial Primavera e Verão.



Um ambiente mais informal e dinâmico é a escolha certa para saborear uma das 
opções da carta, entre a gastronomia mais portuguesa ou mais internacional, aqui 
encontra a escolha certa para almoçar ou jantar. Durante os dias de semana, criámos 
o menu urbano, especialmente para executivos que procuram qualidade e rapidez.
Situado no 1º piso, tem vista sobre a praça do mundo, o renovado Martim Moniz.



O lobby bar de um hotel é sempre carismático, confortável e elegante, aqui são 
servidos dos mais exigentes whiskys aos cocktails mais cosmopolitas. Portugal 
é cada vez mais uma referência de bons vinhos e por isso aqui encontra as mais 
conceituadas marcas na nossa cave.



São no total 6 salas, todas com luz natural, todas com free wifi e equipadas com ar
condicionado, oferecendo todas as facilidades necessárias à realização de reuniões, 
exposições e eventos sociais com sucesso.



feel Successful
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www.hotel-mundial.pt                
Praça Martim Moniz, 2
1100-341 Lisboa | Portugal 
Tel +351 218 842 000 
info@hotel-mundial.pt


