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Av. 25 de Abril 11, 2970-634 Sesimbra - Portugal
T +351 212 289 000 (custo das chamadas para a rede fixa nacional)
E sanasesimbra@sanahotels.com  |  W www.sanahotels.com

O SANA Sesimbra Hotel está situado no centro da vila piscatória de Sesimbra, imediatamente sobre a praia, e a cerca de 30 minutos de Lisboa. A 
sua localização central, assim como a curta distância das zonas empresariais e de negócios de Setúbal e da sua região, torna o SANA Sesimbra 
Hotel uma escolha de eleição para lazer ou negócios. Rodeado pela tranquilidade do Parque Natural da Serra da Arrábida e por praias de areia 
branca e águas calmas, no SANA Sesimbra Hotel descobrirá uma nova dimensão de descanso e bem-estar. A apenas 38 km de Lisboa, Sesimbra 
é o local ideal para encontrar desde sol e mar, natureza, gastronomia, vinhos, desportos náuticos, cultura ou paisagem, assim como um ponto de 
partida para descobrir alguns dos melhores  campos de golfe do país 

SERVIÇOS E FACILIDADES:  

Ar condicionado com controlo individual | Secador de cabelo | Espelho de aumento | Cofre digital | Internet Wireless gratuita | Telefone | Televisão por cabo e satélite | Mini 
bar | Room Service | Serviço de despertar | Detector de fumo | Vidros duplos | Bar panorâmico Sky Bar Caravela | Restaurante Espadarte | Detector de fumo | Elevadores 
panorâmicos | Fitness & Wellness Centre: sauna, ginásio, banho turco, jacuzzi ao ar livre | Piscina (com cobertura) com vista panorâmica sobre a baía de Sesimbra | 
Serviço de bar na piscina | Lavandaria/Limpeza a seco | Parque de estacionamento com carregamento elétrico | Sistema de deteção e combate a incêndios | Recepção 
24 horas | Staff multilingue | Babysitting | Rent-a-car

O Hotel dispõe de 100 Quartos num 
estilo moderno, predominando a 
elegância, conforto e pormenores 
de requinte, aliada a uma vista 
incomparável 
 
6 Duplos Vista Standard | 25 Duplos 
Vista Mar | 19 Twins Vista Mar | 45 
Twins Vista Standard | 1 Twin Vista 
Mar para pessoas com mobilidade 
reduzida | 3 Suites Vista Mar (2 Suites 
Duplas/ 1 Suite Twin) | 1 Suite Vista 
Standard (Suite Twin)

Com uma fabulosa vista sobre a baía 
e um ambiente moderno, o Sky Bar 
Caravela aguarda a sua visita para 
apreciar um cocktail e o pôr-do-sol 
sobre o mar. 
 
O Restaurante Espadarte sugere um 
menu de especialidades da cozinha 
internacional e peixe fresco. 
 
Aproveite as temperaturas amenas 
da Costa Azul e tome uma bebida ou 
refeição ligeira na esplanada do Hotel, 
a poucos metros do areal, ou 
descontraia no Lobby Bar.

3 Salas de Reunião com uma área 
total de 244 m2, e capacidade total 
até 185 pessoas. 
 
 
Serviços | Facilidades 
1 Sala de Reunião com vista 
panorâmica sobre a baía de Sesimbra 
| Internet Wireless gratuita em todas 
as Salas de Reunião e áreas públicas | 
Blackout total | Pé direito até 3,20m | 
Material audiovisual | Ar condicionado 
com controlo individual

Castelo de Sesimbra 
Cabo Espichel 
Parque Natural da Arrábida 
Azeitão  
Praias: Sesimbra, Meco, Arrábida, 
Lagoa de Albufeira 
Quinta Peru Golf Course – Azeitão (17 
km) 
Clube de Golfe Aroeira (26 km) 
Campo de Golfe do Montado (40 km) 
Ribagolf I e II (64 km) 
Tróia Golfe (40 km - Ferry) 
Adegas Cooperativas Vinícolas: José 
Maria da Fonseca, Quinta da 
Bacalhoa, Quinta de Catralvos 


