
Uma casa longe de casa

O HF Fénix Lisboa é um dos hotéis mais 
emblemáticos da capital portuguesa e 
aquele que mostra o ritmo e o 
romantismo de uma das zonas mais 
cosmopolitas e bonitas da cidade, a 
Praça Marquês de Pombal. 

Localizado no centro de Lisboa e com 
metro à porta, basta sair do hotel para 
começar a explorar. Com 193 quartos, 7 
salas, restaurante, bar, jardim e 
esplanada, dispõe de todos os 
requisitos para aproveitar ao máximo 
uma viagem à cidade de Lisboa.

A home away from home

The HF Fénix Lisboa is one of the most 
emblematic hotels of the Portuguese 
capital and one that shows the rhythm 
and the romance of one of the most 
cosmopolitan and beautiful areas of the 
city, Praça Marquês de Pombal. 

Located in the centre of Lisbon, with 
the metro just around the corner, 
sightseeing is less than a step away. 
With 193 rooms, 7 meeting rooms, 
restaurant, bar, garden and terrace, the 
hotel has all the requirements to fully 
enjoy a trip to the city of Lisbon.

Praça Marquês de Pombal, 8
1269-133 Lisboa Portugal
Telefone +351 213 716 661
booking.lisboa@hfhotels.com
9º 09' 03' O / 38º 43' 28' N

193 quartos 193 rooms
7 salas 7 meeting rooms

HF
FÉNIX LISBOA



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 Lisboa foi o hotel que deu origem ao nome do grupo? 

O HF Fénix Lisboa é um verdadeiro clássico da cidade de Lisboa, um hotel que abriu portas na década de 50 e que, portanto, está 
repleto de muitas histórias e curiosidades. Uma das quais nos orgulhamos é o facto de alguns episódios da famosíssima série “La 
colección de Cantinflas” terem sido filmados no histórico edifício do HF Fénix Lisboa, na altura recém-aberto e notório de muita 
classe e diferenciação. 
Por tudo isto e muito mais, este hotel foi a inspiração para a denominação oficial do nosso grupo hoteleiro.

Did you know that...
The group was named after the HF Fénix Lisboa hotel?  

The HF Fénix Lisboa hotel is a true classic in Lisbon that opened its doors in the 1950's and is, therefore, full of stories and interest-
ing facts. One that makes us very proud is the fact that some episodes of the famous series “La colección de Cantinflas” were 
filmed in the historical building of this hotel, at the time recently opened and full of class and distinction.
For all of this and much, much more, this hotel was the inspiration for the o�cial name of our hotel group.


