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Av. José Malhoa 8, 1099-089 Lisboa - Portugal
T +351 210 061 800 (custo das chamadas para a rede fixa nacional)
E sanamalhoa@sanahotels.com  |  W www.sanahotels.com

Com uma localização central em Lisboa, entre Sete Rios e a Praça de Espanha e a 5 minutos do 
Marquês de Pombal, o SANA Malhoa Hotel está próximo dos mais relevantes centros 
empresariais, pólos universitários e espaços culturais da cidade, servido por excelentes redes 
de transportes públicos da cidade e acesso às principais vias de circulação ao Sul e Norte de 
Portugal. 

SERVIÇOS E FACILIDADES:  

Ar Condicionado | Internet Wireless Gratuita | Business centre | Restaurante com espaço exterior | Lavandaria / Limpeza a seco 
| Recepção 24h | Parque de estacionamento | Staff multilingue | Babysitting  (por solicitação)

Parque Eduardo VII 
Estufa Fria 
Jardim Botânico 
Jardim Zoológico 
Cidade Universitária 
Parque Natural de Monsanto 
Calouste Gulbenkian 
Centro José Azeredo Perdigão 
El Corte Inglés 
Twin Towers 
Colombo 
Teatro Aberto

O Hotel dispõe de 185 Quartos com 
uma decoração de estilo moderno, 
que conjuga cores harmoniosas a 
espaços tranquilos num ambiente 
elegante e convidativo 
 
16 Quartos Individuais| 95 Quartos 
Duplos | 70 Quartos Twins | 4 Suites 
 
Serviços e Facilidades 
 
Quartos comunicantes (mediante 
disponiblidade) | Ar condicionado com 
controlo individual | Internet Wireless | 
Mesa de apoio / trabalho | Televisão 
por cabo | Cofre digital | Espelho de 
aumento / maquilhagem | Secador de 
cabelo | Telefone | Minibar | Room 
service 24h | Serviço de despertar

Saboreie um cocktail ao som da 
música de piano ao vivo no Lobby Bar 
e Lounge do Hotel. 
 
No Restaurante Mediterrâneo 
delicie-se com um vasto leque de 
possibilidades, inspiradas na tradição 
portuguesa e mediterrânica. 
 
Ao almoço, escolha entre um buffet 
diversificado ou um excepcional menu 
à la carte. 
 
O Restaurante permite a realização 
de refeições de grupo numa sala 
privada com plasma e ar 
condicionado.

7 Salas de Reunião com 588,49 m2 e 
capacidade até 500 pessoas. 
 
Serviços e Facilidades 
 
Ar condicionado com controlo 
individual | Luz natural em 3 salas | 
Internet Wireless em todas as Salas de 
Reunião e áreas públicas | Blackout 
total | Divisórias amovíveis | Pé direito 
de 3,50 m | Púlpito, material 
audiovisual e arranjos de flores 
disponíveis (mediante solicitação 
prévia) | Hospitality Desk junto à sala 
de reunião ou no Lobby (check-in)

Composto por três salas de 
tratamento | Sala de relaxamento | 
Ginásio | Sauna, Banho turco | Jacuzzi 
 
O ginásio SAYANNA disponibiliza 
equipamentos de fitness modernos da 
marca Technogym para treino 
cardiovascular e de musculação.


