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LOCALIZAÇÃO

O EVOLUTION Lisboa está situado na Praça Duque de 
Saldanha, na zona mais cool e vibrante da cidade, entre 
teatros, cinemas, lojas trendy e importantes núcleos 
empresariais.

HOTEL: Ar Condicionado | Self Check-in | Bar/Restaurante 24h | Esplanada | 
Atuação  DJ | Business Centre | Detetor de fumo | Elevador | Internet Wireless | 
Lavandaria/Limpeza a seco | Grab & Go | Receção 24h | Staff Multilingue |  Sistema 
de deteção e combate a incêndios | City tours | Transfers | Rent-a-car | Parque 
acessível e com carregamento elétrico 
 
QUARTOS: Casa de banho privativa | Espelho | Secador de cabelo | Ar condicionado 
| Internet Wireless | Cofre digital | Telefone | Televisão por cabo | Serviço de 
despertar | Quarto para pessoas com mobilidade reduzida (1 duplo) | Detetor de 
fumo | Vidros duplos | Amenities | Zona de trabalho | Press Reader | Mini bar | 
Roupões e chinelos

O Hotel dispõe de 129 quartos entre 
single, duplos e triplos num estilo 
urbano, espaçosos, luminosos e 
inteligentes que oferecem o 
equipamento necessário para que te 
sintas em casa.  
 
Linhas modernas e cores vibrantes 
que criam um ambiente versátil 
entre descanso e diversão.  
 
32 Cool rooms 
 
89 Cool City View rooms 
 
8 Super Cool rooms

LOCAIS DE INTERESSE: Praça do 
Duque de Saldanha, Praça Marquês 
de Pombal, Avenida da Liberdade, 
Parque Eduardo VII, Jardim do Arco 
do Cego, Jardins Calouste 
Gulbenkian 
 
ESPAÇOS  CULTURAIS: Fundação 
Calouste Gulbenkian, Centro de Arte 
Moderna José Azeredo Perdigão, Casa 
Museu Dr. Anastácio Gonçalves, 
Teatro Villaret, Imprensa Nacional 
Casa da Moeda 
 
ZONAS COMERCIAIS/LAZER:
Armazéns El Corte Inglés, Centro 
Comercial Amoreiras, Galerias 
Comerciais Saldanha Residence e 
Atrium, Centro Comercial Dolce Vita 
Saldanha 
 
REDE TRANSPORTES PÚBLICOS: 
Estação  de Metro “Saldanha”, 
AeroBus (ligação  direta para o 
Aeroporto de Lisboa). Aeroporto de 
Lisboa (LIS): a 15 minutos

E.Relax abertas 24/7, com o controlo 
exclusivo feito através do seu E.card 
de acesso, o 9º andar com sua vista 
deslumbrante sob a Praça do Duque 
de Saldanha, espera por si para 
desfrutar das nossas instalações.  
 
O perfeito refúgio, para fazer 
exercício, se revigorar e relaxar, com 
uma sala de E.Fitness com 
equipamentos avançados 
Technogym, e uma área com uma 
piscina interior aquecida, um duche 
sensorial com cromoterapia, sauna, 
banho turco, e para seu conforto, 
uma zona de duche.

O bar e restaurante do EVOLUTION 
Lisboa proporciona um ambiente de 
descontração durante o dia para 
refeições e pequenas reuniões sendo o 
spot ideal para os nómadas digitais.  
 
Ao final da tarde este demonstra-se 
como o melhor local para um 
momento de afterwork que com o 
início do DJ set se transforma num 
ótimo local de convívio entre amigos 
para jantar e início de noite. Uma 
carta preparada para momentos de 
partilha disponível 24 horas foi 
pensada para partilha de momentos 
no momento de cada um.


