HF
FÉNIX URBAN
148 quartos 148 rooms
Avenida António Augusto de Aguiar, 14
1050-016 Lisboa Portugal
Telefone +351 213 716 661
booking.urban@hfhotels.com
38° 43' 43’ O / -9° 8' 56’ N

Mais prático. Mais confortável.
Mais urban.
O HF Fénix Urban beneficia de uma
localização privilegiada,
encontrando-se num centro de
negócios e a escassos metros da
Praça Marquês de Pombal, a zona mais
cosmopolita da cidade, o Parque
Eduardo VII e o shopping El Corte
Inglès.
O hotel apresenta uma decoração
harmoniosa, em tons creme e materiais
em madeira que marcam o design de
todo o espaço, proporcionando um
ambiente acolhedor durante a estadia
no coração da capital.
More practical. More comfortable.
More urban.
The HF Fénix Urban benefits from a
prime location, in the heart of a
business centre and just a few metres
away from Praça Marquês de Pombal,
the most cosmopolitan area of the
city, Parque Eduardo VII and El Corte
Inglés.
The hotel has a harmonious decoration
in cream shades and wooden details
that stand out in the design of the
entire space, offering a welcoming,
modern and quiet atmosphere during
a stay in the heart of capital.

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 Urban é o hotel com mais janelas por m2 do grupo HF Hotels?
Desde o momento em que entramos no hotel, passando pelas áreas sociais e pelos quartos, a luz natural está sempre presente.
Com um total de 193 janelas, estamos a falar de uma área equivalente a 507 m2 de vidro. Uma coisa é garantida, luz não vai faltar!
Did you know that...
The HF Fénix Urban is the hotel with the most windows per m2 of the HF Hotels group?
From the moment you enter the hotel, going through the common areas and the rooms, natural light is a constant here. With a
total of 193 windows, this amounts to an area of 507 m2 of glass. One thing is for sure, you will never miss any light!

