Aberturas e remodelações em 201 3 / dossier .
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r.ore s escolheu um dos bairros mais típicos de Lisboa para abrir a sua
a capital. O hotel tem abertura agendada para Junho de 201 3.
o t

LOCAL DE ROMARIA DE TURISTAS,
Alfama vai ter a partir de Junho, o seu primeiro hotel. Fica na Travessa das Merceeiras,
junto à é de Li boa e pertence a Memmo
Hotel
que ali inve riu eis milhões de euros
na compra do imóvel e na sua transformação
em hotel. O ~1emmo Alfama terá 42 quartos,
bar pi cina e terraço com vista sobre Alfama e o Tejo. A marca vai replicar em Lisboa,
o me mo que fez em Sagres, com o Memmo
Baleeira um conceito de hotel que convida os
cliente a terem uma experiência autêntica do
de tino. A im além de ser o ponto de partida
para a descoberta do bairro, a unidade propõe
uma estada como se de urna casa portuguesa se tratasse. A experiência começa logo à
chegada ao hotel, com o check-in sem rotina

ou pequenos almoços informais em mesas es- MEMMO
palhadas pelos recantos do hotel. O Memmo
ALFAMA
Alfama não tem restaurante, mas há um \X1ine O ,\ lcmrno Alfama
& Terrace Bar, com vista para Alfarna e para terá ~2 quartos, bar,
o rio Tejo, com uma abordagem diferente na piscina e terraço, com
vistas sobre Alfama
refeição de hotel, apostando na gastronomia
portuguesa. nos melhores vinhos portugueses.
e o Tejo
Como em equipa vencedora, não se mexe,
a Memmo chamou o mesmo arquitecto do
Memmo Baleeira para Alfama, Samuel Torres
de Carvalho que, em conjunto com João Corrêa
unes, criaram um conceito de hotel semelhante ao Memrno Baleeira, mais numa faceta mais urbana. O resultado? Um hotel que
combina conforto e modernidade. A unidade
vai ser dirigida por Paulo Duarte, o actual director de operações da Memmo Hotels. h
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