
Rua Joaquim António de Aguiar, 3
1050-010 Lisboa Portugal
Telefone +351 213 716 661
booking.garden@hfhotels.com
9º 09´ 02´ O / 38º 43´ 30´ N

94 quartos 94 rooms

Entrar no mundo dos sonhos e 
inspirar-se!

Com espaços amplos e repletos de luz 
natural, toda a ambiência do HF Fénix 
Garden convida às sensações de 
conforto e tranquilidade características 
do mundo ao ar livre. 

O hotel está localizado no centro de 
Lisboa e proporciona vistas para o 
maior parque urbano da cidade, o 
Parque Eduardo VII. Dispõe  ainda de 
uma estação de metro à porta, com a 
Praça Marquês de Pombal e a Avenida 
da Liberdade a escassos metros de 
distância.

To enter a world of dreams and get 
inspired!

With large spaces full of natural light, 
the atmosphere of the hotel invites one 
to feel the freshness, the comfort and 
the quietness of the open air.

The hotel is located in the centre of 
Lisbon and o�ers a view for the 
largest urban park of the city, Parque 
Eduardo VII. There's also a metro 
station just around the corner, with 
Praça Marquês de Pombal and Avenida 
da Liberdade just a few metres away. 

HF
FÉNIX GARDEN



Atualmente, os HF Hotels são um grupo hoteleiro português posicionado no mercado urbano de turismo e dispõe de 8 unidades 
hoteleiras estrategicamente localizadas em Lisboa e no Porto, que variam entre as categorias de 3, 4 e 5 estrelas. 

The HF Hotels is a Portuguese hotel group positioned in the Portuguese urban tourism market with eight hotel units – 4 in Lisbon 
and 4 in Oporto, ranging from three to five stars.

Sabia que... 
O HF Fénix Garden é um hotel que foi pensado para celebrar a natureza e o meio 
ambiente?

Este hotel eco-friendly e autossustentável, o primeiro a ser construído de raiz pelo grupo HF Hotels, usa a energia solar para gerar 
água quente, a iluminação é tecnologicamente avançada e os consumos de água e energia são monitorizados a cada momento, 
assegurando uma gestão eficaz dos recursos.  Quisemos que o ambiente fosse um valor promovido em todos os procedimentos 
e ações desde a conceção do hotel, passando por cada intervenção e cada melhoramento.

Did you know that...
The HF Fénix Garden hotel was designed to celebrate nature and the environment? 

This eco-friendly and self-sustainable hotel was the first one built from scratch by the HF Hotels group. It uses solar energy to 
generate warm water, its lighting is technologically advanced, and the water and energy consumptions are monitored to ensure 
an e�ective management of the resources.  We wanted the environment to be the value promoted in every procedure and action, 
from the design of the hotel up to each intervention and improvement.


