Tendo em conta a evolução da situação epidemiológica em Portugal, bem como
a renovação do Estado de Emergência no território Nacional, aliado às medidas e
restrições impostas pelas autoridades, a DHM decidiu encerrar, temporariamente, as
suas unidades em todo o território nacional.
O encerramento será feito a partir do dia 15 de janeiro, seguindo os protocolos de
comunicação e recolocação de hóspedes. A reabertura está prevista para 10 de
fevereiro (sujeito a confirmação), sempre em consonância com as indicações das
autoridades competentes.
[PT]

Todos os hóspedes com reservas efetuadas para o período de encerramento serão
contactados e dada a possibilidade de alterar as datas de reserva para outro período
no presente ano (mediante reserva antecipada e disponibilidade).
Para qualquer tema relacionado com a alteração de datas, ou impossibilidade de
reserva em período posterior, por favor utilizar os canais de reserva do hotel: (+351
239 990 800 • reservations@palaciodalousa.com)
Considering the pandemic’s evolution in Portugal and following the renewal of the
State of Emergency, the Portuguese Government determined a new lockdown that
combines a new set of measures and restrictions. For that reason, DHM decided
to close all its operating hotels, throughout the national territory, being effective
from January 15 and following guests’ communication and relocation protocols. The
reopening is scheduled for February 10 (subject to confirmation), always in line with
the instructions from health authorities.

[EN]

All guests with reservations for stays during the closing period will be contacted
and given the opportunity to change their booking dates to another period of their
convenience this year (upon advanced reservation and availability).
For any topic related to date changes or the impossibility of booking in a later period,
please use the reservations channels of the hotel:
(+351 239 990 800 • reservations@palaciodalousa.com)
Obrigado • Thank you
Paulo Carvalho

Diretor Geral • General Manager

