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A sua localização privilegiada, o conforto dos seus quartos e o seu serviço personalizado ao 
mais pequeno detalhe, transforma-o no hotel ideal para qualquer visita à capital seja em lazer 
ou seja num evento de negócios.

Um perfeito oásis em plena cidade de 
Lisboa, com 1700 m2, o SAYANNA 
Wellness & SPA promete momentos 
únicos de tranquilidade e bem-estar. 
 
As facilidades do SPA apresentam 
gabinetes de tratamento, sauna, 
banho turco e uma magnífica piscina 
interior. 
 
Este espaço disponibiliza também 
uma área exclusivamente dedicada 
aos cuidados de beleza. 
 
Dispõe ainda de um moderno e 
exclusivo Fitness Center, 
completamente equipado com os 
mais modernos equipamentos para o 
treino.

Praça Marquês de Pombal 
Avenida da Liberdade 
Bairro de Campo de Ourique 
Mercado de Campo de Ourique 
Parque Eduardo VII e Estufa Fria 
Jardim Botânico 
Fundação e Jardins Calouste 
Gulbenkian 
Centro Comercial Amoreiras 
Armazéns El Corte Inglés 
Teatro Tivoli BBVA 
Teatro Villaret  
Rossio

Serviço de Quartos 24h | Staff Multilingue | Internet Wi-Fi gratuita | Lavandaria/ Limpeza a seco | Valet Parking/ Parque de 
estacionamento | Aluguer de automóveis (por solicitação) | Babysitting (por solicitação) | Assistência médica 24h (por 
solicitação) | Piscina infinita no exterior (rooftop) | Fitness Center | Piscina interior

SERVIÇOS E FACILIDADES:  

O hotel dispõe de 311 magníficos 
quartos, alguns comunicantes, onde o 
conforto e o serviço personalizado ao 
mais pequeno detalhe se evidenciam. 
 
244 Quartos Deluxe | 47 Quartos 
Premium | 19 Suites | 1 Suite 
Presidencial  
 
Serviços / Facilidades 
 
Quartos Comunicantes | Quarto para 
pessoas com mobilidade reduzida | 
Camas King-Size | Mesa de trabalho | 
Casa de banho com chuveiro (walk-in) 
e banheira | Canais digitais e 
video-on-demand | Sistema de som 
integrado com possibilidade de 
ligação ao leitor de mp3 através de 
cabo ou Bluetooth | Máquina de café 
Nespresso | Minibar | Cofre | Telefone | 
Ar condicionado | Serviço de 
mordomo (a pedido)

O EPIC SANA Lisboa dispõe de 1 
restaurante e 2 bares. 
 
Flor-de-Lis - serve as principais 
refeições do dia, pequeno-almoço, 
almoço e jantar, oferecendo a mais 
requintada gastronomia nacional e 
internacional. 
 
Scale Bar - situado na área do lobby, 
apresenta um espaço amplo e o 
ambiente perfeito para desfrutar da 
sua bebida 
preferida. Aproveite ainda o terraço e 
delicie-se com os nossos snacks. 
 
Upscale Bar - um paraíso na 
cobertura com vista deslumbrante 
sobre a cidade e o Rio Tejo. Desfrute 
dos dias quentes da cidade na infinity 
pool com os melhores cocktails.

O EPIC SANA Lisboa dispõe de 
diversos espaços para eventos e 
reuniões numa área total de 2229 
m2.(1760 m2 no Piso -1 e ainda 469 m2 
de salas individuais no primeiro piso). 
 
As salas distinguem-se pela sua 
flexibilidade ao nível da dimensão e 
layout, permitindo acolher diversos 
tipos de eventos como: congressos; 
cocktails; exposições; casamentos e 
festas particulares. 
 
De salientar a qualidade dos 
equipamentos e serviços: Serviço 
personalizado de acompanhamento 
ao evento | Serviço internet gratuito 
em todo o hotel 
| Videoconferência | Equipamento 
audiovisual 
 
A sala plenária, o pé direito da sala, 
sem colunas, e a luz natural tornam o 
EPIC SANA Lisboa numa unidade 
única na cidade neste segmento, não 
apenas em espaço mas também a 
nível tecnológico.


