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O apartamento

Cozy apartment in the castle area
Bem vindo ao apartamento ' Cozy apartment in the castle area'. Para tornar a sua 
estadia mais facil organizámos um conjunto de informações que lhe poderão ser 
úteis. 

A nossa morada é: Beco da Laje, nº 13  Lisboa
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Como chegar ao apartamento

pode ver os preços dos transportes neste link 
http://www.hostinlisbon.com/pdf/transportes.pdf

Transfer
A forma mais rápida e fácil é um transfer, o Miguel pode ir buscá-los nas saídas, 
tem um cartaz com o vosso nome e faz o transporte até ao apartamento.

Táxi ou Uber
Podem também vir de táxi  ou podem vir de Uber que é bastante mais barato.

Se vierem de  táxi ou de Uber do aeroporto, o melhor é darem o seguinte 
endereço: Rua de São Tomé nº 12 (esquina com o Beco da Laje), o prédio é o da 
esquerda em amarelo.

Metro
A estação mais próxima é a do Martim Moniz. Aqui estão os links das viagens com 
origem nas principais estações. 

Aeroporto
http://www.metrolisboa.pt/informacao/planear-a- viagem/?

idi=55&idf=18&d=s&v=r&h=0940

Estação central de Sete Rios (a estação de metro é o 'Jardim Zoológico')
http://www.metrolisboa.pt/informacao/planear-a- viagem/?

idi=8&idf=18&v=r&h=2130&d=s

Estação de comboios de 'Santa Apolónia'
http://www.metrolisboa.pt/informacao/planear-a- viagem/?

idi=46&idf=18&v=r&h=2135&d=s

Estação de comboios do 'Oriente'
http://www.metrolisboa.pt/informacao/planear-a- viagem/?

idi=43&idf=18&v=r&h=2140&d=s
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O metro fica a 600 metros do apartamento mas é uma colina e para não 
terem que subir com as malas podem apanhar o eléctrico nº 12 e sair em 
São Tomé (4 paragens)
http://www.carris.pt/en/tram/12E/ascendente/
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De carro, onde estacionar
Como o apartamento fica no centro histórico é muito dificil estacionar na rua, 
existem alguns parques perto do apartamento:

Martim Moniz (700 metros / €40 por dia)

Campo Mártires da Pátria (1.300 metros /€14 por dia)
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Informação de segurança
Em caso de emergência ligar 112

Há um extintor de incêndio no armário da cozinha  por baixo do lava loiça, uma 
manta anti fogo e um kit de primeiros socorros no armário da cozinha  por cima 
da placa

Quando sair, lembre-se de trancar a porta e fechar as janelas e portadas 

Ligação Wifi
Device: MEO-8998B0 or MEO-8998B1-5G 
Password: de14d6817b

Televisão
Ligue a televisão com o comando próprio.
Ligue a box om o comando Meo. Com este comando pode mudar os canais e o 
volume.
Se por acaso não estiver a funcionar,  pressione o botão de Source no comando da
Samsung e selecione a Source HDMI1.

Electrodomésticos 
Se tiver alguma dificuldade em pôr um electrodoméstico a funcionar, as 
instruções estão no armário que está por cima da placa.
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Onde deitar o lixo e reciclagem
Pode deixar  o lixo indiferenciado e o lixo reciclavel dentro do apartamento que 
nós após o seu  check out  tiramo-lo e reciclamos (pode deixar a reciclagem na 
cozinha junto ao lixo)

Caso precise durante a estadia de tirar o lixo indiferenciado do 
apartamento:
feche o saco preto e somente entre as 19h00 e 23h00 coloque no Largo Menino 
de Deus junto aos contentores
nunca coloque lixo na rua fora deste horário, obrigada!

Caso precise durante a estadia de retirar a reciclagem do apartamento:
pode fazê-lo em qualquer altura do dia aqui nestes contentores subterraneos no 
Largo da Graça (incluindo o lixo indiferenciado)
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Como fazer o check out 
o check out tem de ser feito até às 10h00. Deixe as chaves em cima da mesa e 
feche as portas.

Deixar as malas durante o dia do check out 
Se sair de Lisboa mais tarde e quiser guardar as malas há várias possibilidades:

- Parque do Martin Moniz
- Bagsitter in 'Calçada dos Cavaleiros, 16A'
- Estação de metro do Rossio http://www.citylockers.pt/PT/lisbon-rossio/
- Estação de comboios do Cais do Sodré, Santa Apolónia e Rossio
https://www.cp.pt/passageiros/pt/informacao-cliente/informacao-
util/guarda-bagagem-estacoes
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