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internacional 
design hotel



O Internacional Design Hotel, pela terceira vez nomeado para 
os Publituris Travel Awards na categoria de Best Design Hotel 
e pertencente à marca Small Luxury Hotels of the World, está 
implantado em pleno Rossio, local onde o passado ilustre e a 
vanguarda de uma cidade cosmopolita se encontram. 
Localizado na principal praça de Lisboa, rodeado pelo Castelo  
de São Jorge e o bairro mais trendy da cidade, o Chiado,  
o Internacional Design Hotel promove sensações e atmosferas 
distintas fazendo de cada estadia uma experiência única, 
exclusiva e inesquecível.
Esta unidade com quatro pisos, equipada com um bonito jardim 
interior, assume-se como um hotel de cidade, descontraído mas 
muito confortável, animado por várias atmosferas graças aos 
seus interiores ricos em temáticas, cores, detalhes, texturas...  
o que faz dele um refúgio especial destinado a vários públicos.
Trata-se do alojamento ideal para para quem procura conhecer  
o coração da cidade de Lisboa, a dois passos dos seus principais 
bairros e monumentos, com um serviço irrepreensível e 
propostas diferenciadas.

QUARTOS, TIPOLOGIAS
Standard Interior View: 15 m2 | Cama dupla ou Twin
Standard Street View: 15 m2 | Cama dupla ou Twin
Superior Square View: 17 m2 | Cama Queen Size ou Twin
Suite Rossio Square View: 22 m2 | Cama King Size ou Twin



Rua D. Pedro V, nº. 122 - 1º Dto. 1250-094 Lisboa, Portugal  
Telf. +351 211 317 095 / armandoribeiro@plataform-a.com / anakrausz@plataform-a.com / isabelpilarfigueiredo@plataform-a.com

urban
O ritmo das grandes cidades. Rápido! Instante. Grafitti. 
Electrónica, house, techno. Recantos urbanos. Contrastes, linhas 
e riscos. Esquinas. Metais e cores fortes. Preto. Escuro. Stop!
tribu
A tribo na cidade. Quente. Tons terrosos e sons fortes. Grito.  
A Savana. Listas. Padrões. Texturas orgânicas. Sensualidade  
é liberdade. As raízes. As pedras. Os cheiros. África.
zen
Harmonia. Pensamento. Meditação. Descobre a energia  
e os quatro conceitos vitais. Elementos básicos. Formas simples. 
Pureza. Branco. Equilíbrio. Pausa Zen.
pop
Uma paisagem de Vinyl. Cinema uma fonte de inspiração.  
Um slogan chamado design. Andy warhol. Consumo fora de 
controlo. Ambientes turbulentos. Cores lisas e garridas. Pow! 
Florescente. Formas geométricas. Ícones sensuais. Bang! Bang!

Internacional Design Hotel, Rua da Betesga, nº3, 1º andar, Lisboa / T. +351 213 240 990 / book@idesign hotel.com
* T. +351 213 240 993 /  info@restaurantebastardo.com / Horários: 12.30 - 15.30 (almoço), 15.30 - 19.30 (lanche), 19.30 - 24.00 (jantar)

BASTARDO, O RESTAURANTE*
Aberto desde dia 1 de Setembro, o restaurante Bastardo, 
localizado no primeiro andar do Internacional Design Hotel  
é uma das mais surpreendentes propostas gastronómicas  
em Lisboa.  
A cozinha, dirigida pelo Chef Luís Rodrigues, com um empurrão 
inicial do amigo e Chef Aimé Barroyer, está pensada para todos 
os gostos. O espaço, descontraído e com ambiente cosmopolita, 
tem na decoração a assinatura de Mónica Penaguião, animado 
por peças de alguns dos melhores designers e marcas do mundo 
e destina-se a todos os que procuram qualidade, tranquilidade e 
preços acessíveis. O Bastardo, onde se servem almoços, lanches 
e jantares, vai além das convenções e distingue-se por misturar 
o melhor de vários mundos, agradando a gregos e a troianos. 
Comida portuguesa apresentada de forma sofisticada em pratos 
confeccionados com produtos regionais de qualidade e o requinte 
da fusão de cinco séculos de viagem pelos sabores do mundo.


