
“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.”

— Fernando Pessoa

A obra nasceu. A obra brotou da fusão da obra literária 
com a obra de arte. 
O hotel dos poetas une personalidades da maior 
importância no universo da arte, da poesia e da cultura 
em Portugal: Bocage, Fernando Pessoa, Florbela 
Espanca e Luís Vaz de Camões. Cada uma delas tão 
única, tão diferente da outra. Da procura de inspiração na 
heterogeneidade de cada poeta, nasce esta nova unidade 
hoteleira. 
Unidade é a substância que está na base da idealização e 
edificação de todo o projeto. Procurou-se unir. 
Conseguiu-se unir. Unir épocas, histórias, palavras. Unir 
vontades, unir esforços. 
Nasce assim um conceito único onde se respira poesia e 
inspiração. Com uma decoração ímpar, inspirada e 
inovadora, cada um dos quatro pisos é dedicado a cada 
um dos escritores indicados, sentindo-se, em qualquer 
dos quartos, a presença de elementos que rapidamente 
nos levam ao universo próprio de cada um.

Este é o local ideal para a sua estadia na capital, quer seja 
em negócios ou lazer. Situado em pleno coração da 
emblemática Rua Augusta, na Baixa Pombalina, pretende 
ir ao encontro da satisfação das necessidades dos 
hóspedes, superando todas as suas expetativas. Este 
hotel almeja, portanto, ser uma referência ao nível do 
serviço ao cliente.

Com uma localização central, encontra-se apenas a cinco 
minutos a pé de algumas das mais emblemáticas atrações 
turísticas da capital, como o Castelo de S. Jorge, a Sé, a 
Praça do Comércio, o Rossio ou o Chiado.

A solução estrutural existente, na qual reside um dos 
maiores valores dos edifícios pombalinos, foi preservada e 
ajustada às necessidades do uso contemporâneo. 

O novo Be Poet Baixa Hotel quer virar uma página na 
hotelaria em Lisboa. O primeiro três estrelas da Rua 
Augusta ganha mais duas estrelas: a nossa hospitalidade 
e a sua presença.

Bem-vindos.



ALOJAMENTO

  31 Quartos
  4 Pisos

  Tema: Poetas
  Piso 1: Bocage
  Piso 2: Fernando Pessoa
  Piso 3: Florbela Espanca
  Piso 4: Luís de Camões

  Tipologias
  Duplo ou Twin – entre 13 e 19 m2

  Duplo ou Twin Mansarda – entre 12 e 15 m2

  Duplo ou Twin Superior – entre 17 e 22 m2

SERVIÇOS GERAIS

  Receção 24h disponível para check-in, check-out, 
reservas de quartos, depósito de valores e bagagens, fax, 
e-mail, telefone, mensagens, serviço de despertar e 
informação de caráter geral/turístico
  Serviço de concierge (24h)
  Bagageiro
  Internet wireless gratuita em todos os quartos e zonas 

comuns do hotel
  Check-In: 15h
  Check-Out: 12h

SERVIÇOS DE QUARTOS

  Pequeno-Almoço buffet das 07h30 às 10h30 (11h aos 
fins de semana e feriados) 
  Room Service 16h
  Serviço de Quartos
  Serviço de engomadoria, lavandaria, limpeza a seco e 

costura, mediante custo adicional
  Baby-sitting mediante reserva prévia e disponibilidade
  Amenities gratuitos - WC: gel de duche, champô, creme 

para o corpo, sabonete, touca de cabelo e lenços de papel. 
Quarto: bloco de notas, lápis, papel timbrado e envelopes. 
A pedido: kit dentífrico, amaciador para cabelo, kit de 
costura, bem como guarda chuva (mediante depósito)
  Os quartos e as zonas comuns possuem sistemas de 

climatização. Cada quarto possui um aparelho de ar 
condicionado com controlo individualizado
  Quartos insonorizados
  Quartos com cama de casal e quartos com cama twin
  Televisão de ecrã plano por fibra ótica, disponibilizando 

um conjunto bastante alargado de canais nacionais e 
internacionais
  Telefone
  Minibar
  Cofre para laptop 15'
  Máquina de Café e Chá com cápsulas
  Roupeiro
  Suporte de malas
  Menu  de  almofadas  gratuito  que  permite  escolher  a 

almofada certa para garantir um sono reparador a cada 
hóspede, entre opções como a almofada de penas, visco
elástica ou de látex   
  Casa de banho privada com duche, espelho de 

cosmética e secador de cabelo
  Cortinados e black-outs
  Tábua e ferro a pedido
  1 Quarto para pessoas com mobilidade reduzida
  Berço gratuito para crianças até 2 anos, sujeito a 

disponibilidade
  Alguns quartos permitem a colocação de cama extra, 

mediante disponibilidade e com custo adicional

SERVIÇOS DE CORTESIA

  Pastel de Nata e Vinho do Porto de boas-vindas na 
receção do hotel
  Água de cortesia no quarto no dia de check-in

Rua Augusta nº 220
1100-056 Lisboa

T.  (+351) 210 539 300

F.  (+351) 210 539 301

E.  info@bepoetbaixahotel.com www.bepoetbaixahotel.com


