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O apartamento

Shades of blue in historic Lisbon (in a pátio)
Bem vindo ao apartamento 'Shades of blue in historic Lisbon (in a pátio)'. 
Para tornar a sua estadia mais facil organizámos um conjunto de informações que 
lhe poderão ser uteis. 

A nossa morada é: Rua do Terreirinho, nº48 - 1º Esq   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. 

Metro (https://www.metrolisboa.pt)
A estação mais próxima do apartamento é a do Martim Moniz.

As estações mais importantes são:
- Aeroporto: a paragem do metro chama-se 'Aeroporto'
- Estação de autocarros e comboios 'Sete Rios’ : a paragem do metro chama-
se'Jardim Zoológico'
- Estação de comboios  'Santa Apolónia' : a paragem do metro chama-se 'Santa 
Apolónia'
- Estação de comboios  'Oriente' : a paragem do metro chama-se 'Oriente'

O metro fica a 150 metros do apartamento:

4



Shades of Blue in historic Lisbon (in a pátio)            www.hostinlisbon.com

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 (a 300 metros / cerca de 40€ por dia)

Campo Mártires da Pátria (a 850 metros / cerca de 17€ por dia)
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Informação de segurança
Em caso de emergência ligar 112

Há um extintor de incêndio, uma manta anti fogo e um kit de primeiros socorros 
no armário da cozinha  por baixo do fogão.

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

Ligação Wifi
Device: MEO-FA20F0
Password: 50a36a11be

Televisão
Ligue a televisão com o comando Philips.
Ligue a box com o comando MEO. Com este comando pode mudar os canais e o 
volume.

Se por acaso não estiver a funcionar,  pressione o botão de input  no 
comando Philips e selecione a Source HDMI.

Electrodomésticos 
Se tiver alguma dificuldade em pôr um electrodoméstico a funcionar, as 
instruções estão no armário por baixo do fogão.

6



Shades of Blue in historic Lisbon (in a pátio)            www.hostinlisbon.com

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-o na rua à porta do
prédio 
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 
'Poço do Borratém, 25' (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 a porta do apartamento.

Deixar as malas durante o dia do check out 
Se sair de Lisboa mais tarde e quiser guardar as malas pode colocar:

- Parque do Martim Moniz

- Estação de metro do Rossio http://www.citylockers.pt/PT/lisbon-rossio/

- Estação de comboios do Cais do Sodré, Santa Apolónia e Rossio
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