
OPORTUNIDADE DE INVESTMENTO

Rua do Telhal 57-63
Avenida da Liberdade, Lisboa

INVESTMENTO

DETALHES:

• Localização: O imóvel situa-se Rua do Telhal, que liga a luxuosa Avenida da Liberdade ao Campo Mártires
da Pátria. A zona tem sido palco de grande atividade nos últimos anos, suportada maioritariamente pela
expansão no turismo, com inúmeros empreendimentos residenciais e hoteleiros novos.

• Características: O espaço localiza-se no rés-do-chão de um edifício residencial que está a ser totalmente
remodelado e contará com 12 modernos apartamentos. Beneficia de uma notável fachada e visibilidade.

• Operadores na Envolvente: A oferta de retalho nas imediações inclui várias marcas premium e de luxo na
Avenida da Liberdade, bem como um grande número de restaurantes e cafés na Rua de São José e Rua do
Telhal, típico destino de restauração e bebidas.

• Acessibilidades: A área beneficia de excelente cobertura de transportes públicos, com estações de metro e
paragens de autocarro a custa distância da propriedade.

Preço: € 1.750.000

Para mais informações, contacte por favor:

Sandra Belo
Associate | Retail
+351.913.091.631
sandra.belo@cushwake.com

Rosário Cardoso
Consultant | Capital Markets
+351.912.816.737 
rosario.cardoso@cushwake.com cushmanwakefield.com

CUSHMAN & WAKEFIELD
Av. da Liberdade 131 - 5º
1250-140 Lisboa
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CONDIÇÕES COMERCIAIS

Inquilino Área (m2) Renda 
mensal Renda anual Duração do 

contrato
Preço de 

venda

Sommelier Lisboa 295 8.000 € 96.000 € 15 anos* 1.750.000 €

* Início Novembro 2018 – obrigatório 5 anos
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HOTEIS: 1 NH Collection Hotel 2 Hotel Fontecruz 3 Boutique Hotel Heritage

RETALHO: 4 Forum Tivoli 5 Delta Café   6 Carolina Herrera / Purificación Garcia
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7 Mango 8 Michael Kors 9 Miu Miu
10 Lacoste 11 Stivali 12 Pinko 13 Holmes Place 14 Zenith 15 Dona Taça 16 Mascarilha 17 Amanhecer
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Acesso ao
restaurante

Acesso aos
apartmentos

Descrição do Inquilino: 

Planta:

Aberto em 2015, o Sommelier Lisbon é um luxuoso restaurante que combina a haute cuisine
com a degustação dos melhores vinhos. É um conceito único onde produtores, comerciantes, 
sommeliers e clientes interagem e partilham experiencias.

O Sommelier Lisbon é considerado um dos melhores restaurantes em Portugal, com uma 
classificação de 4,5 no TripAdvisor. 

https://www.sommelier.pt/
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