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HOTEL AÇORES LISBOA AGRADECE APOIO REGIONAL EM NOVA CAMPANHA
O hotel da Bensaude Hotels Collection em Lisboa lançou um promocode para agradecer a todos os açorianos que transportam até à capital mais um pouco
da hospitalidade açoriana.&nbsp;  &nbsp;               “A Hospitalidade Açoriana também se sente em Lisboa – Um agradecimento a todos os Açorianos que nos
acompanham”, é o mote da nova campanha do Hotel Açores Lisboa dirigida ao mercado regional.          &nbsp;    A unidade da Bensaude Hotels Collection
na capital lisboeta, na zona da Praça de Espanha e bem perto da Fundação Calouste Gulbenkian, decidiu agradecer aos açorianos que procuram este hotel
para desfrutar das suas férias ou estadias de negócios durante este mês. Assim, vai estar disponível um promocode para reservas de 7 a 21 de novembro,
com a oferta de pequeno-almoço, através do website do grupo ou da central de reservas.    &nbsp;    O Hotel Açores Lisboa privilegia de uma localização
exemplar, dentro do novo parque urbano da cidade de Lisboa, o Parque Gonçalo Ribeiro Telles, com o metro à porta e uma estação de bicicletas e trotinetes.
O El Corte Inglês encontra-se a poucos metros, ideal para quem deseja fazer compras, e a Fundação Calouste Gulbenkian também se encontra nas
imediações para quem procura uma estadia mais cultural.         Para mais informações:&nbsp;  https://www.bensaudehotels.com/hotelacoreslisboa       Sobre
a Bensaude Hotels Collection:                 A Bensaude Hotels Collection – Azorean Hospitality é, atualmente, o mais notório grupo hoteleiro açoriano.
Composto por cinco hotéis na ilha de S. Miguel – Grand Hotel Açores Atlântico, Terra Nostra Garden Hotel, Hotel Marina Atlântico, S. Miguel Park Hotel e
NEAT Hotel Avenida -, um na ilha Terceira – Terceira Mar Hotel -, um na ilha do Faial – Hotel do Canal -, e um em Lisboa -Hotel Açores Lisboa, somando um
total de oito hotéis.
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