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Stunning Chiado
Bem vindo ao “Stunning Chiado”! Para facilitar a sua estadia, reunimos algumas 
informações que podem ser úteis . 
A nossa morada é:Travessa do Carmo, nº1 A, 3º A, 1200-095 Lisboa 
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Como chegar ao apartamento

Pode ver o preço dos transportes no link abaixo: 
http://www.hostinlisbon.com/pdf/transportes.pdf

Transfer
A maneira mais fácil e rápida de chegar é através do serviço de transfer. O Miguel 
aguarda próximo da saída (ele tem um papel com o seu nome escrito) e o levará 
para o apartamento. Se viajar com bebé, ele oferece a cadeira.

Taxi or Uber
Pode também apanhar um taxi, ou até mesmo um uber, que é mais barato e 
confiável.

Metro (https://www.metrolisboa.pt)
A estação mais próxima do apartamento é a Baixa-Chiado.

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 180m do apartamento:
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Chegar de carro, onde estacionar 
O estacionamento nesta parte da cidade é muito dificil, mas nós oferecemos um 
espaço de estacionamento privado no mesmo edificio, durante a sua estadia. Se 
vem de carro, necessita da seguinte morada: Rua do Almirante Pessanha 

Irá necessitar de um cartão especial para ter acesso ao estacionamento sem 
pagar. Se chegar de carro, nós encontramo-nos no andar de baixo para lhe 
explicar como funciona a utilização do cartão. Caso contrário, deixaremos o cartão
no apartamento, próximo das chaves. Informe-nos se pretende utilizer a garagem 
para o ajudarmos! 
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Usar o parqueamento

6                                                                                   

Deverá dirigir-se até ao -5º (E5), 
onde encontrará este portão 

tem de encostar o cartão (que 
tem 623 escrito) no canto 
inferior esquerdo da máquina
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Aqui deve encostar o mesmo cartão que utilizou para entrar no -6º (E6).

Nesse andar, o nosso local para estacionar é o 623, onde verá este sinal:

Para ter acesso ao apartamento, encontrará esta porta do lado esquerdo onde 
estacionou, exclusiva para residentes. Para chamar o elevador, precisa de utilizer 
o cartão branco, aproximando-o do sensor: 

7                                                                                   



Stunning Chiado                                                                             www.hostinlisbon.com

Informação de segurança
Em caso de emergência, ligar: 112 Há um extintor de incêndio, um kit de primeiros
socorros e uma manta anti-fogo no armátio da cozinha em cima do micro-ondas. 

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

Conexão Wifi
Device: Vodafone-0219D7
Password: 9A3GF9AH7GDHH676

Televisão
Ligue a TV com o comando da Samsung (a fonte deve estar no HDMI 1). Para 
mudar de canal, use o comando da Vodafone, selecionando Guia TV. 
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Para ir para o 
apartamento, 
pressione o botão 
número 3. Para ir para 
o estacionamento, 
pressione o número E6.
Pressione T para o piso 
térreo, para sair para o 
exterior 
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Equipamentos eléctricos
Se tiver algum problema com os equipamentos eléctricos, os livros de instruções 
estão na cozinha, nas gavetas superiors ao lado do forno.

Lixo e Reciclagem 

Há uma sala de lixo no prédio, terá que ir ao piso T (térreo), no hall de entrada, 
que tem vários contentores. Infelizmente, não temos a possibilidade de separar e 
reciclar.
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se precisar de reciclar pode fazê-lo nos contentores na 'Rua capelo '
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Como fazer o check-out 
Pode fazer o check-out até às 10h00. Por favor, deixe as chaves do apartamento 
em cima da mesa, bem como os cartões do parque de estacionamento e elevador 
e feche a porta, certificando-se que a porta está bem fechada. 

Se tiver utilizado o parque de estacionamento, leve uma das chaves e os cartões 
consigo e assim que sair do parque terá que entrar no prédio e colocar a chave e 
os cartões na caixa de correio identificada “3A” 

Pedimos que tenha atenção a este processo, pois se não devolver as chaves e os 
cartões, temos de os substituir de imediato para os clients seguintes. O que 
significa que teremos de deduzir as despesas associadas ao seu depósito de 
segurança, sendo o custo dos cartões de estacionamento e elevador de 30€ cada, 
o custo das chaves da porta do prédio é de 40€ e o custo das chaves do 
apartamento é de 25€.  

Guardar as malas durante o dia de check-out 
Se sair de Lisboa mais tarde do que a hora de check-out e quiser guardar as malas,
existem várias possibilidades nas próximidades: 

- Mais perto (apenas a uns minutos) é Estação de comboios do Rossio: 
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Existem ainda duas outras opções:

- Estação de metro do Rossio: 
http://www.citylockers.pt/PT/lisbon-rossio/
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Os cacifos estão localizados no piso 
superior, portanto não deve descer 
até à entrada principal, mas sim 
entrar pela entrada de cima que é a 
mais próxima do apartamento. 
Precisa de ter moedas para guarder a
bagagem. Existem 3 tamanhos 
diferentes disponíveis. 
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Luggage Storage Lisbon:
http://www.luggagestoragelisbon.com/

Aqui também pode imprimir os bilhetes de avião, e ao deixar as suas malas, pode 
organizer com eles um transfer de retorno ao aeroporto directamente da loja. 
Atenção que, os preços são mais elevador do que na estação de comboios do 
Rossio ou de metro. O transfer custa entre os 20€ e os 40€, de acordo com o 
número de pessoas. Pode ver os preços directamente no site deles.

              

13                                                                                   

http://www.luggagestoragelisbon.com/

	Stunning Chiado
	Como chegar ao apartamento
	Transfer
	Taxi or Uber
	Metro (https://www.metrolisboa.pt)

	Chegar de carro, onde estacionar
	Usar o parqueamento
	Informação de segurança
	Conexão Wifi
	Televisão
	Equipamentos eléctricos
	Lixo e Reciclagem
	Como fazer o check-out
	Guardar as malas durante o dia de check-out

