
Dado o atual clima de incerteza no ramo das viagens e turismo, a Almaria - Edifícios com 

História gostaria de agradecer a vossa confiança e preferência pela Almaria para vossa estadia 

em Lisboa, Portugal. 

Temos acompanhado de perto a situação global e adotámos todas as medidas para mitigar o 

impacto e a disseminação do Covid-19 e, dadas as circunstâncias excecionais que enfrentamos 

atualmente, a nossa maior prioridade agora é que nossos hóspedes e membros da equipa se 

sintam seguros. 

Desta forma, e seguindo o nosso espírito de transparência, a Almaria – Edifícios com História 

decidiu encerrar os três edifícios pertencentes à marca (Edifício - Ex Libris; Edifício - Da Corte; 

Edifício - Officina Real) até 1º de junho de 2020 na tentativa contribuir positivamente para 

impedir a propagação do surto Covid-19, também conhecido como o novo Coronavírus. 

No Almaria – Edifícios com história, somos também nós apaixonados pelo Turismo e estamos 

comprometidos em receber todos os nossos hóspedes a partir de 1º de junho, onde poderão 

esperar receber o mesmo excelente serviço e atenção aos detalhes aos quais fomos 

habituando os nossos hóspedes. 

Neste momento especial todos enfrentamos, a Almaria – Edifícios com História irá oferecer 

flexibilidade e suporte a todos os nossos hóspedes, reassegurando que aceitaremos alterar 

todas as reservas feitas gratuitamente pelo período da estadia: 17/03/2020 até 31 de maio, 

permitindo que todos os nossos hóspedes alterem as datas, para chegada, a partir de 1 de 

junho de 2020 até 31 de maio de 2021, sujeito à disponibilidade. 

Se necessitar alterar a sua reserva, entre em contato com: 

Info@almaria.pt;  

Reservas para o Edifício Ex Libris:  

Info-exlibris@almaria.pt;  

+351 91 222 19 19   

Reservas para o Edifício da Corte:  

Info-dacorte@almaria.pt;  

+351 91 220 15 27   

Reservas para o Edifício Officina Real:  

Info-dacorte@almaria.pt;  

+351 91 930 16 16 

 

Esperamos ansiosamente a oportunidade de recebê-lo num futuro próximo num de nossos 

edifícios, aqui em Lisboa - Chiado. 

Atenciosamente, de uma cidade cheia de história, 

A vossa Equipa 

Almaria 

mailto:Info@almaria.pt
mailto:Info-exlibris@almaria.pt
mailto:Info-dacorte@almaria.pt
mailto:Info-dacorte@almaria.pt

