O Corpo Santo Lisbon Historical Hotel existe para lhe proporcionar experiências
memoráveis, sempre com um sorriso. Nesta fase em que vivemos uma nova realidade
mundial, e de modo a evitarmos que esteja a despender tempo desnecessário no check
in quando chegar à sua casa em Lisboa, convidamo-lo a preencher o formulário abaixo
com a informação que possa ser importante para si partilhar connosco.

Reserva número: ______________________
Data de chegada: ______________________
Data de saída: _________________________

Os Seus Dados
Primeiro e último nome:
Número de passaporte e data de nascimento:
Primeiro e último nome do convidado adicional:
Número de passaporte e data de nascimento do convidado adicional:
Telefone:
E-mail:
Estará em Lisboa para a celebrar alguma ocasião especial?
Hora estimada de chegada ao hotel:
Hora estimada de saída do hotel:
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As Suas Refeições Em Lisboa
No Corpo Santo Lisbon Historical Hotel apostamos na qualidade dos ingredientes e
num tempo com sabor português. Dispomos por isso do 146, um bar onde poderá
experimentar um dos nossos cocktails, e de um restaurante - Porter Bistrô onde
poderá encontrar uma proposta de sabor único, servido num ambiente aconchegante
e descontraído.
Pedido de reserva:

Outros Pedidos
A nossa equipa de Guest Service está disponível para, a seu pedido, fazer reservas
noutros restaurantes em Lisboa, e ainda reservar qualquer tipo de atividades/ serviços
adicionais que lhe possam interessar. Para isso, necessitamos que partilhe connosco o
que está a pensar.

A Sua Chegada Personalizada
Para que possamos dar as boas vindas, poderá confirmar-nos os seguintes dados abaixo:
Voo de chegada / Nº do Comboio e horário:

Desde:

Voo de regresso / Nº do Comboio e horário:

Destino:

Irá necessitar de transfer de e para o Aeroporto ou estação de comboios? Se sim, pode
por favor, confirmar os serviços que pretende? *:
Chegada

Saída

Adultos:

Chegada e Saída

Crianças (-12 anos):

Nº de malas/bagagens

*A nossa equipa de Guest Service irá entrar em contato consigo brevemente por email para lhe
disponibilizar toda a Informação de acordo com os eu pedido.

Os Seus Filhos
No Corpo Santo Lisbon Historical Hotel, os seus filhos fazem parte da nossa família!
Neste sentido, pedimos que nos ajude a dar-lhes as boas-vindas, preenchendo os
dados abaixo.
Nome:

Idade:

Dieta específica:
Alergias:
Interesses/Hobbies:
Serviço de Babysitting

Datas possíveis:

(A nossa equipa de Guest Service irá entrar em contato consigo brevemente para lhe propor um programa personalizado)
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As Suas Preferências Pessoais
Os seus jornais preferidos:
Financial Times International

New York Times

Outros:

Menu de Almofadas (convidado)
Mash Gel

Feather

Kento

Number de almofadas:

Hollofil

Other requests:

(cobertores extra, roupões, chinelos de quarto …)

Menu de Almofadas (convidado adicional)
Mash Gel

Feather

Kento

Number de almofadas:

Hollofil

Other requests:

(cobertores extra, roupões, chinelos de quarto …)

A temperatura de quarto desejada:
°Celsius

°Fahrenheit

A que horas pretende:
Serviço de limpeza

Abertura de cama

Preferências ao nível da alimentação:
A minha dieta é:

Vegetariana

Vegan

Sem glúten

Sem lactose

Outros tipos de dieta alimentar ou intolerâncias/alergias existentes:

Preferências ao nível da alimentação: (convidado adicional)
A minha dieta é:

Vegetariana

Vegan

Sem glúten

Sem lactose

Outros tipos de dieta alimentar ou intolerâncias/alergias existentes:

Em caso de qualquer outro pedido adicional, por favor queira partilhar abaixo:
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