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PORTUGALRENT

LEQUE VARIADO
DE SERVIÇOS
A Portugalrent oferece a todos os seus clientes um
leque variado de serviços e extras, como complemento ao aluguer do automóvel, com o intuito de
aumentar o prazer durante a viagem. Os clientes
podem optar por extras como o wifi portátil que
permite navegar pela internet sem preocupações
em qualquer lugar, o GPS e o baby-seat para as
crianças viajarem em segurança e sempre confortáveis. Além dos extras existem também os seguros
que permitem ao cliente viajar sem preocupações,
como a “quebra isolada de vidros”, “assistência
24h” ou o “depósito cheio” que evita que tenha que
se preocupar com o combustível no final do aluguer.
Rua Professor Moises Amzalak, 4, Telheiras
Tel. 217 169 388
www.portugalrent.com

NEYA LISBOA HOTEL

| TURISMO DE LISBOA

CERTIFICAÇÕES
DE QUALIDADE,
AMBIENTE E
SEGURANÇA
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O NEYA Hotel obteve com sucesso a Certificação de
Sistemas Integrados de Gestão de acordo com as
Normas de Qualidade (ISO 9001), Ambiente (ISO
14001) e Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
(OHSAS 18001). Esta certificação foi atribuída pela
SGS, líder mundial em serviços de inspeção, verificação, análise e certificação, e reconhecidas a nível
nacional e internacional. Desta forma, o Sistema
de Gestão Integrado permitiu reforçar e dinamizar
a política de sustentabilidade já implementada no
Hotel, pelas certificações Five-Leaf, Green Key e o
GreenLeaders, tornando-se num exemplo de excelência no panorama de sustentabilidade Hoteleira
em Portugal. O NEYA Lisboa Hotel é um projeto
hoteleiro sustentável com base num modelo de
negócio eficiente, sustentado e responsável que
reflete o seu conceito de sustentabilidade tripartida
– ambiental, social e económica – desde a idealização às boas práticas diárias. A unidade resultou da
requalificação de um dos muitos edifícios degradados no coração de Lisboa, tendo hoje em dia um
posicionamento de referência no setor do turismo
sustentável em Portugal. Na vertente da sustentabilidade ambiental são preocupações permanentes
a eficiência energética, a redução do consumo de
água, a eliminação de desperdícios, a reutilização
e reciclagem de materiais e as emissões de CO2.
Rua Dona Estefânia, 71-77 Lisboa
Tel. 213 101 800
www.neyahotels.com

SILK CLUB

CARTA ESPECIAL
PARA OS ALMOÇOS
O SILK CLUB promete, a partir de junho, uma
experiência gastronómica surpreendente para a
hora do almoço, combinando os autênticos sabores nipónicos com uma estética requintada,
no seu inovador Bento Lunch.
A cargo do Sushi chefe, Rui Sales, o Bento Lunch
é inspirado nas refeições tradicionais japonesas
que apresentam diferentes pratos em simultâneo, sempre com especial destaque para a
técnica e para o detalhe depositados em cada
uma das propostas e na forma como essas se
conjugam.
A pensar no prazer gustativo dos mais exigentes, o SILK CLUB apresenta uma ilustre sequência
gastronómica que, além das propostas de pratos
diferentes de semana para semana, conta sempre com um fator surpresa.
Rua da Misericórdia, 14, Edifício Espaço
Chiado, Lisboa
Tel. 913 009 193
www.silk-club.com

