
SPECIAL OFFERS

A  F O R M A  M A I S  D I V E RT I DA  D E  D E S C O B R I R  L I S B OA !
D I S C OV E R  L I S B O N  I N  A  F U N  WAY !



The Family Rooms have a total combined of 70 sq.m., two 
bathrooms and total privacy, since they are two separate 
bedrooms, with a common door access. 
Os Quartos Familiares têm um total combinado de 70 m2, duas 
casas de banho e privacidade total, dado que são dois quartos 
separados, com acesso através de uma porta comum.

We want kids to feel at home, and to feel they 
have a special welcome as well. Being so, we 
include the following VIP treatment for kids:
Queremos que as crianças se sintam em casa e que 
tenham um tratamento de boas-vindas especial. Assim, 
incluímos o seguinte tratamento VIP para crianças:

• Special Welcome Postcard | Postal de Boas Vindas Especial
• Decorated Key Cards | Chaves para o quarto especiais
• Colouring book and pencils | Livro e lápis para colorir
• Bathrobe and slippers | Roupão de banho e chinelos
• Cookies & Candy | Bolachas & Doces
• Stuffed Toy | Peluche

Reservations are subject to Availability.
Reservas sujeitas a disponibilidade.

Children until 12 years old.
Crianças até aos 12 anos.

Book your stay at the InterContinental Lisbon and enjoy our 
Family Rooms, the ideal option for your stay in Lisbon!

Reserve a sua estadia no InterContinental Lisbon e desfrute  
dos nossos Quartos Familiares, a opção ideal para a sua  
estadia em Lisboa!

K IDS V IP TREATMENT
TRATAMENTO V IP CRIANÇAS



What better way to see the city than from a different 
point of view? Get to know Lisbon and see the sights 
from the Tagus River – a perfect activity to end your 
day and maybe see an incredible sunset. An adventurous 
activity that will promise to deliver a great family day.
Não há melhor maneira de ver uma cidade do que ter um ponto 
de vista diferente. Conheça Lisboa e os seus pontos turísticos 
enquanto passeia pelo Rio Tejo – uma das melhores atividades 
para terminar o seu dia e ainda ver um incrível pôr do sol. Uma 
final de dia que promete proporcionar um grande dia em família. 

Reach out to our Concierge team and they will be happy 
to assist you with any bookings for activities.
Entre em contacto com nossa equipe de Concierge e teremos todo 
o gosto em ajudá-los com quaisquer reservas para atividades.

Connected in the same place, and with special tickets for 
families, this is a place you can’t miss. From the incredible 
animal fossils, to a beautiful garden outside, this entertaining 
activity will be on your memories for a long time.
Situados no mesmo espaço, e com bilhetes especiais para 
famílias, o Museu e o Jardim são uma das actividades que 
propomos para um dia memorável. Os incríveis fósseis 
de animais e os espaçosos jardins na parte exterior, 
fazem deste local uma atracção a não perder. 

Museu Nacional de História e Ciência
Address / Morada: R. da Escola Politécnica 56, 1250-102 Lisboa
Schedule / Horários:  
Tuesday to sunday / terça a domingo: 10h - 17h | 10am - 5pm 
Mondays and Public Holidays: Closed Segundas e Feriados: Fechado 
Free entries on Sundays from 10am to 1pm | Entradas gratuitas aos 
domingos das 10h às 13h
Telephone / Telefone: +351 21 392 1800

Discover a world of ancient Coaches, dating from the XVI 
to the XIX century. In this museum you will find a unique 
collection, one of the most important and complete in the 
world. Split into 2 buildings, the old horse arena and the new 
modern building, this museum promises and incredible morning 
for the whole family. After the visit, we suggest you head to 
the Pastéis de Belém and try their famous custard tarts.
Descubra um mundo de coches antigos, que datam do 
século XVI ao XIX. Neste museu poderá encontrar uma 
coleção única, das mais importantes e completas do mundo. 
Dividido em 2 edifícios, o antigo picadeiro e o novo edifício 
moderno, este museu promete uma manhã incrível para 
toda a família. Após a visita, sugerimos uma visita aos Pastéis 
de Belém para provar os seus famosos pastéis de nata.

Museu dos Coches
Address / Morada: Av. da Índia 136, 1300-300 Lisboa
Schedule / Horários:
New Building / Edifício Novo: Tuesdays to Sundays from 10am to 6pm Terça 
a Domingo das 10h às 18h. 
Closed on Mondays Old Building / Edifício Antigo fechado à segunda-feira. 
Wednesday to Monday from 10am to 6pm / De quarta a segunda das 10h 
às 18h. Closed on Tuesdays / Fechado às terças-feiras.
Telephone / Telefone: +351 21 049 2400

Discovering Lisbon from the Sea
Lisboa vista do Mar

National Museum of History and 
Science & Lisbon’s Botanical Garden
Museu Nacional de História e Ciência 
& Jardim Botânico de Lisboa

Coaches Museum
Museu dos Coches

PROGRAMS FOR FAMIL IES
PROGRAMAS PARA FAMIL IAS



One of Lisbon’s most visited attractions, the Oceanário 
de Lisboa is the perfect place to spend an afternoon 
with your kids. The tickets for the Aquarium can be 
combined with other exclusive experiences:
• Dolphin watching in the Tagus River 
  (180 minutes – experience available between May 
  and October and requires prior reservation) 
• Lisbon’s Cable Car: very near to the Aquarium, 
  you will be able to have panoramic views over the 
  Tagus River and the South Bank – a perfect ride 
  to complement your visit to the Aquarium.
Uma das atrações mais visitadas de Lisboa, o Oceanário 
de Lisboa, é uma das atrações mais visitadas de 
Lisboa, e o local perfeito para passar uma tarde 
em família. Os bilhetes para o Aquário podem ser 
combinados com outras experiências exclusivas:
• Observação de Golfinhos no Rio Tejo 
  (180 minutos – experiência disponível entre 
  maio e outubro e requer reserva prévia)
• Teleférico de Lisboa: muito perto do Aquário e com uma 
  vista panorâmica sobre o rio Tejo e a Margem Sul – este é um 
  passeio perfeito para complementar a sua visita ao Aquário.

Oceanário de Lisboa
Address / Morada: Esplanada Dom Carlos I s/nº, 1990-005 Lisboa
Schedule / Horários:  Every day 10am - 8pm | Todos os dias 10h - 20h
Telephone / Telefone: +351 21 891 7000

Choose a different program and head to Sintra for the 
day. Start with a visit to the Palácio da Pena, one of the 
most beautiful palaces you will ever see. In the afternoon, 
head to the Pony Corner, a place where you will be able 
to interact with animals in the most respectful way. From 
feeding the animals to taking pictures and talking with 
them, you will be sure to spend a memorable day here. 
Plus, you can bring your own picnic and eat here.
Faça um programa diferente e aproveite para visitar Sintra. 
Comece com uma visita ao Palácio da Pena, um dos palácios 
mais bonitos na região de Lisboa, e à tarde faça uma visita 
ao Cantinho dos Poneis, um lugar onde poderá interagir 
com animais de uma forma respeitosa. Desde alimentar 
os animais, a tirar fotografias e a conversar com eles, é 
garantido que neste local todos vão ter um dia memorável. 
Adicionalmente, é permitido levar um piquenique e comer lá.

Cantinho dos Ponéis
Address / Morada:: Rua das Passarinhas, Terrugem - Sintra
Schedule / Horários: Closes at 8pm | Encerra às 20h
Telephone / Telefone: +351 918173490

One of the best things we have in Lisbon is the proximity to 
the sea, so why not take advantage of this and experience it in 
the best way? All throughout the coast line you are guaranteed 
to find a diversity of Surf Schools, offering individual classes 
for a day (or for several days). Head to our concierge and 
ask for more information, we will be happy to help you 
book a lesson for your kids (or everyone in the family!).
Uma das particularidades de Lisboa é a proximidade ao mar, 
e uma das melhores formas de aproveitar este facto é com 
uma aula de surf. Em praticamente todas as praias da linha e 
na Costa da Caparica, poderá encontrar uma diversidade de 
Escolas de Surf, que disponibilizam aulas individuais e/ou de 
grupo, e por um dia ou vários dias. Dirija-se ao nosso concierge 
e peça mais informações, teremos todo o gosto em ajudá-lo 
a reservar uma aula para seus filhos (ou para toda a família!).

Lisbon’s Aquarium
Oceanário de Lisboa

Pony Corner
Cantinho dos Poneis

Surf Lessons
Aulas de Surf

PROGRAMS FOR FAMIL IES
PROGRAMAS PARA FAMIL IAS



• Akla Restaurant
Address / Morada: R. Castilho 149D, 1099-034 Lisboa
Schedule / Horário: Every day from 12:30pm to 3pm and from 7pm to 10:30pm
Todos os dias das 12h30 às 15h e das 19h às 22h30
Telephone / Telefone: +351 21 381 8700

• Amélia Lisboa
Address / Morada: R. Ferreira Borges 101, 1350-128 Lisboa
Schedule / Horário: Every day from 8:30am to 10pm | Todos os dias das 8h30 às 22h 
On Fridays, Saturdays and Sundays open until 10:30pm | Sextas, sábados e domingos aberto até às 22h30
Telephone / Telefone: +351 21 385 0863

• Ground Burguer
Address / Morada: Av. António Augusto de Aguiar 148 A R/C, 1050-021 Lisboa
Schedule / Horário: Every day from 12pm to 12am | Todos os dias das 12h às 24h
Telephone / Telefone: +351 21 371 7171

• Pop Ceral Café
Address / Morada: R. do Norte 64, 1200-287 Lisboa
Schedule / Horário: Every day from 9am to 7pm | Todos os dias das 9h às 19h
Telephone / Telefone: +351 21 131 7211

• Hygge Kaffe
Address / Morada: R. Tomás Ribeiro 95, 1050-227 Lisboa
Schedule / Horário: Every day from 9am to 7pm | Todos os dias das 9h às 19h
Telephone / Telefone: one: +351 21 150 6290

• Pasta non Basta
Address / Morada: R. Marquesa de Alorna 17 B, 1700-299 Lisboa
Schedule / Horário: Every day from 12pm to 10:30pm | Todos os dias das 12h às 22h30
Telephone / Telefone: +351 21 584 6772

TAST Y RECOMMENDATIONS
RECOMENDAÇÕES SABOROSAS



• Nós e Tranças
Address / Morada: R. 4 de Infantaria 83A, 1350-270 Lisboa 
Schedule / Horário: Monday to Friday from 12pm to 7pm
Segunda a terça das 12h às 19h
Saturdays from 10:30am to 1pm | Sábados das 10h30 às 13h 
Sundays: closed | Domingos: encerrados
Telephone / Telefone: +351 213 850 800

• KNOT – Amoreiras Shopping Center
Address / Morada: Av. Eng. Duarte Pacheco 2030, 1070-103 Lisboa
Schedule / Horário: Every day from 10am to 11pm
Todos os dias das 10h às 23h
Telephone / Telefone: +351 21 383 3004

• Mummy Cool
Address / Morada: R. Tomás da Anunciação 71, 1350-166 Lisboa  
Schedule / Horário: Monday to Saturday from 10am to 7pm
Segunda a Sábado das 10h às 19h 
Sundays: closed | Domingos: encerrados
Telephone / Telefone: +351 21 195 2260

• El Corte Inglés 
(Children’s Section/Secção de Crianças)
Address / Morada: Av. António Augusto de Aguiar 31, 1069-413 Lisboa  
Schedule / Horário: Every day from 10am to 10pm
Todos os dias das 10h às 22h 
Telephone / Telefone: +351 21 371 1700

SHOPING VENUES
COMPRAS



Rua Castilho 149, 1099-034 Lisbon – Portugal
Tel: +351 213 818 700 | lisha.reservations@ihg.com | www.iclisbonhotel.com


