
Restaurante  

O Open Brasserie Mediterrânica tem capacidade 

para 80 pessoas e distingue-se pelo seu conceito de 

cozinha aberta e pelas ementas sazonais, com 

produtos locais, sempre frescos e quando possível 

biológicos. É o único restaurante com certificado 

“gluten free” em Lisboa e a sua oferta variada inclui 

opções vegetarianas, vegan e sem-lactose. 

Salas de Reunião 

O hotel dispõe de 2 salas de reunião e um auditório, 
equipados com as mais avançadas tecnologias, 

continuando a sua linha de sustentabilidade através 

do conceito green meetings. A capacidade máxima 

é de 110 pessoas.  

Parque de estacionamento 

O Inspira Santa Marta Hotel dispõe de parque de 

estacionamento privado com sistema de lavagem de 

automóveis sustentável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano de Construção: 2010 

Nr. de quartos: 89 

Nr de andares: 4 

Tipo de propriedade: Hotel 

Classe: 4 **** 

 

 

 

Bar 

O Urban Bar é um espaço acolhedor, com lareira, 

que convida a relaxar e a libertar-se da agitação da 

cidade. Aqui pode desfrutar de um ambiente 

inspirador.  

 

  

 

O Ambiente e Conceito 

Aqui vai encontrar um verdadeiro oásis urbano, situado no 

coração da cidade. O design é contemporâneo, arrojado e 

criativo, e os materiais utilizados são de baixo impacto 

ambiental. A tecnologia avançada permite aliar as condições 

necessárias ao trabalho dos hóspedes com o conceito de 

sustentabilidade transversal a todo o hotel. A decoração única, a 

atenção ao detalhe e perfeição de  acabamentos estão em linha 

com os princípios do Feng-Shui, criando uma atmosfera positiva 

e confortável. 

Quartos 

O hotel dispõe de 89 quartos, entre os quais 7 suites e 

2 quartos adaptados a pessoas com mobilidade 

reduzida. Cada tipo de quarto proporciona aos seus 

hóspedes uma experiência única. O ambiente 

proporcionado pela luz, cor, som, fluxos de energias e 

materiais foram cuidadosamente escolhidos com o 

objectivos de proporcionar momentos memoráveis em 

lazer ou negócios.  

Wellness Center 

O ginásio conta com equipamento sofisticado para a 

prática de exercício num ambiente contemporâneo e 

dinâmico.  

O Spa,The ReTreat, está equipado com 

sauna, banho turco, zonas húmidas e 6 

salas de tratamento, desenhadas de 

forma a proporcionarem condições 

perfeitas durante cada tratamento, quer 

seja de revitalização ou relaxamento.  

 
Localização 

Situado no centro da cidade de Lisboa, a menos de 10 

Km do aeroporto internacional e a 50m da Avenida da 

Liberdade 

 
 


