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Avenida Dom Manuel Figueira Freire da Câmara, 2500-184 Caldas da Rainha
T +351 262 000 600 (custo das chamadas para a rede fixa nacional)
E  sanasilvercoast@sanahotels.com   |  W  www.sanahotels.com

Com uma localização privilegiada e rodeado de excelentes vias de acesso, o SANA Silver Coast Hotel é um excelente ponto de 
partida para explorar a região do Oeste de Portugal. O hotel fica em pleno centro das Caldas da Rainha e a apenas 94 
quilómetros de Lisboa. Inserido na região da Costa de Prata, o SANA Silver Coast tem também uma posição ideal para 
percorrer facilmente a encantadora região, visitando as praias da Foz do Arelho, de Peniche e da Nazaré e as históricas Vila de 
Óbidos, Fátima e Alcobaça

SERVIÇOS E FACILIDADES:  

2 Quarto Duplos para hóspedes com mobilidade reduzida | Ar Condicionado | Receção 24h | Internet Wireless | 2 Elevadores | Lavandaria / Limpeza a seco | Babysitting | 
Business centre | Parque de estacionamento gratuito (sujeito a disponibilidade) | Staff multilingue | City tours | Parque acessivel com carregamento elétrico

Conforto, charme e tradição 
caracterizam os quartos do SANA 
Silver Coast Hotel. 
 
Os 87 Quartos dispõem de boas 
dimensões e incluem área de 
trabalho, uma pequena zona de estar, 
armário e espelho de corpo inteiro. 
 
O hotel disponibiliza, ainda, 7 Suites 
com uma zona de estar separada e 2 
suites com jacuzzi. 
 
39 Duplos | 41 Twins | 7 Suites  
 
Serviços / Facilidades 
Quartos comunicantes (mediante 
disponibilidade) | Ar condicionado 
com controlo individual | Internet 
Wireless | Telefone | Ecrã LCD Led Full 
HD | Televisão por cabo | Rádio | Mesa 
de apoio / trabalho | Cofre digital | 
Mini bar | Secador de cabelo | Espelho 
de aumento / maquilhagem | Espelho 
de corpo inteiro | Room Service 24h | 
Serviço despertar | Janelas de vidros 
duplos

Numa envolvente palaciana de 
glamour o Restaurante Lisbonense 
pretende ser um espaço de referência 
para todos aqueles que apreciam 
sabores genuínos, fiéis às tradições da 
cozinha portuguesa. 
 
As cores vibrantes distinguem o Bar 
Lisbonense, espaço de requinte e 
relaxamento, com uma variada oferta 
de bebidas e snacks. 
 
Junto à entrada principal Café 
Lisbonense, com uma ampla zona 
exterior com esplanada e zona lounge, 
celebriza os sabores da pastelaria 
tradicional.

1 Sala de reunião com capacidade até 
100 pessoas em cocktail ou 80 
pessoas em plateia | 1 Corporate 
Room com capacidade para 12 
pessoas, em Boardroom | 1 Corporate 
Room com capacidade até 35 pessoas 
em plateia. 
 
Serviços / Facilidades 
Ar condicionado com controlo 
individual | Luz natural | Internet 
Wireless nas Salas de Reunião e áreas 
públicas | Pé direito até 2,70m | 
Blackout total | Ledwall na maior sala | 
Púlpito, material audiovisual e 
arranjos de flores 
disponíveis (mediante solicitação 
prévia) | Salas no piso térreo

Parque D. Carlos I 
Praça da Fruta 
Louça Regional 
Chafariz das 5 Bicas 
Lagoa de Óbidos 
Igreja Nossa Senhora do Pópulo 
Ermida S. Sebastião 
Praia da Foz do Arelho 
Atelier Museu António Duarte 
Museu da Cerâmica 
Museu José Malhoa, Museu do 
Hospital Termal 
Museu Barata Feyo 
Atelier-Museu José Fragoso 
Centro Cultural e de Congressos


