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O Hotel Altis, é um hotel em Lisboa com uma localização única, um autêntico centro de negócios no
centro da cidade. A excelência do seu serviço de 5 estrelas transforma a sua estadia numa
experiência memorável.
Dada a localização do hotel em Lisboa, o Hotel Altis (agora Altis Grand Hotel) tem o seu nome ligado
à história contemporânea do país, recebendo habitualmente importantes eventos mediáticos e
reconhecimento pela qualidade dos serviços. Hotel Altis é o símbolo da elegante e genuína
hospitalidade portuguesa. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Desde 1973 que o Hotel Altis é um ícone da cidade e palco de importantes acontecimentos em
diversas áreas. 40 anos passados o Hotel Altis prepara-se para continuar a ser um símbolo de Lisboa
tendo mudado a sua denominação original para ALTIS GRAND HOTEL.
Após três anos de renovações e atualização das áreas públicos do Altis Grand Hotel, a unidade
hoteleira localizada no coração de Lisboa, vê agora terminadas as suas remodelações e apresenta o
novo Gspa By Altis Grand Hotel.
O final do ano de 2011 fica marcado pelo início desta importante etapa para o Altis Grand Hotel, que
transformou 300 quartos nas tipologias superior, deluxe e suites, criou a nova categoria Deluxe
Premier, permitiu construir de raiz a suite presidencial, para além da renovação do hall, áreas
públicas, bares, salas de 20 salas de reunião e espaços para eventos, com capacidade para
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acomodar entre 8 e 750 pessoas e totalmente equipadas para responder a todas as necessidades.
No final de 2014, o Altis Grand Hotel viu reconhecido todo o seu esforço em tornar o hotel mais
moderno, atual e competitivo, com a conquista do Prémio Melhor Renovação/Remodelação de Hotel,
dos prestigiados International Hotel Awards.
Atualmente, O Altis Grand Hotel dispõe de 300 quartos (incluindo 11 Suites), 20 salas e espaços para
eventos, com capacidade para acomodar entre 8 e 750 pessoas e totalmente equipadas para
corresponder a todas as necessidades, e o GSPA By Altis Grand Hotel.
No 2º semestre de 2014, foi inaugurado um novo spa, o GSpa By Altis Grand Hotel, a grande
novidade deste hotel, um espaço dedicado à saúde e ao bem-estar que trabalha com as prestigiadas
marcas GERnétic e La Phyto, e pode ser frequentado tantos pelos hóspedes do hotel como por
membros exteriores, e que oferece acompanhamento personalizado nas várias especialidades de
fitness, wellness e medicina estética.
Uma nova área totalmente remodelada e transformada, composta por uma piscina interior aquecida,
salas de tratamentos e rituais, sauna, banho turco, jacuzzi e ginásio, onde imperam os tons neutros,
que contrastam com o mobiliário em tons mais escuros, proporcionando um ambiente harmonioso
de total tranquilidade.
Contactos
Rua Castilho, nº 13A, 1269-072 Lisboa
Email:
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