
Embarcar numa viagem pela História, marcada 
pelo ritmo de partidas e de chegadas, desenhada 
em linhas que se estendem a tantos outros 
pontos do mapa. 
The Editory Riverside é a porta de acesso a um 
cais de experiências que se perdem entre a linha 
do horizonte vista à janela e os caminhos que 
confluem num só local com tantos idiomas e 
sotaques misturados.

SOU O 
CONDUTOR  
DA HISTÓRIA

SOMOS O LOCAL ONDE ESTAMOS



HISTÓRIA, CONTEMPORANEIDADE E CULTURA.
Lisboa é uma cidade histórica, uma capital autêntica, onde hábitos antigos e história secular se cruzam  

com animação cultural e inovação tecnológica. Aqui o sol brilha até 290 dias por ano e a temperatura  
raramente desce abaixo dos 15ºC.

126
QUARTOS

2
RESTAURANTE 

E BAR 

1
SALA DE  
REUNIÃO

1
SALA  

FITNESS



LOCALIZAÇÃO
O Hotel The Editory Riverside encontra-se situado na estação de Stª Apolónia, uma das mais antigas estações de 
comboios do país e ponto de passagem para milhões de pessoas todos os anos. Um local diferente, que dá para viajar 
para qualquer local, quer seja de comboio, metro, autocarro, táxi ou até mesmo de barco. Uma atmosfera requintada, 
sóbria sem ser austera, elegante na sua leveza de anfitriã de viajantes, desenhada para cidadãos do Mundo.

ALOJAMENTO
126 QUARTOS
2 PISOS 
. 18 Cozy Double Room - Station
. 25 Double Room - Station
. 6 Superior Double Room - Station
. 19 Cozy Double Room - River View
. 28 Double Room - River View

.  10 Double Room - River View  
with Balcony

. 13 Superior Room - River View

. 3 Junior Suite - River View

. 1 Deluxe Junior Suite - Rosacea

. 2 Suite - River View

. 1 Master Suite - River View

. 4 Quartos comunicantes

. 2 Family Rooms (2 quartos)

. 1 Family Room (3 quartos)

Equipamentos & Amenities:
. Oferta Água
. Máquina de Café Nespresso
. Chaleira com seleção de chás
. Ar condicionado 
. Tábua e Ferro de engomar
. Roupeiro
. Abertura de cama à noite
. Menu Almofadas

. Serviço limpeza do quarto

. Serviço Lavandaria

. Cofre individual

. Mini Bar 

. Room service 24h

.  Amenities Castelbel e Claus

. Secador de Cabelo

. Roupão e chinelos

. Duche

. Espelho de aumento

. Wifi gratuito

. TV LCD 49’’

. Tomadas UBD

. Chromecast para streaming de conteúdos

. Mesa Trabalho com ligação à internet

. TV Cabo com Sport TV

GASTRONOMIA
RESTAURANTE
122 lugares | Cozinha bistrô de matriz regional |  
All day dinning
Um espaço com diferentes ofertas para momentos 
diferenciados. Cozinha de autor pelo Chef André Silva. 

BAR 
44 lugares | Cocktail Bar
Cozinha contemporânea, com produtos nacionais. Assenta 
numa experiência de partilha com serviço informal.

MEETINGS & EVENTOS
SALA NOBRE 
55m2 - 30 pax
Com capacidade até 30 pessoas, luz natural e meios tecnológicos para a realização de reuniões com projecção 
sem recurso a ligações por cabo ou wireless, a Sala Nobre é um espaço intimista onde a lareira em pedra e o lambril 
em madeira mantêm a autenticidade, e permite acolher eventos exclusivos para pequenos grupos, beneficiando da 
proximidade à zona de bar e restaurante.

NA PROXIMIDADE
.  Inserido na estação secular de Santa Apolónia que 

funciona como HUB de transportes como comboio, 
metro, autocarro e táxi;

.  Em cima do rio com enormes extensões para 
passeios pedestres;

. Praça do Comércio – 15 min a pé;

. Panteão Nacional – 5 min a pé;

. Em frente ao Museu Militar; 

. Alfama – 5 min a pé.

. Horário Check-in: 15h00

. Horário Check-out: 12h00

. Parque próximo (pago)

. Serviço Transfer (pago)

. Bagageiro

. Concierge

. Health Club / Sala Fitness

. Serviço despertar

. Oferta bebida à chegada

.  Early check-in  
(On Request – pago)

.  Late check-out  
(On Request – pago)

SERVIÇOS



POLÍTICAS DO HOTEL
_  Tipos de Cartão de crédito aceites: VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS, Diners Club, JCB
_  Animais não permitidos excepto cães-guia.
_  É proibido fumar em todos os espaços e quartos do Hotel
_  Reservas acima de 9 quartos serão tidas como reservas de grupo. 

O Hotel reserva-se no direito de aplicar politicas de cancelamento e 
pagamento especiais para grupos.

_  Os Hóspedes deverão pagar todas as despesas pendentes no momento 
da partida. Caso não seja feito, será cobrado o valor pendente no cartão 
utilizado para pagar o quarto.

_  É necessário um cartão de crédito para garantir a reserva. O pagamento 
da totalidade da estadia no Hotel será feita no check in. 

_  As políticas de cancelamento podem variar dependendo da tarifa 
e das datas da reserva. Reservas canceladas tardiamente estarão 
sujeitas à taxa equivalente de uma noite de alojamento. Em caso de 
não comparecimento, será debitado no cartão de crédito fornecido no 
momento da reserva o valor da primeira noite.

_  O Hotel não se responsabiliza por quaisquer objectos ou documentos 
guardados nos cofres dos quartos.

CONTACTOS
Hotel: riverside@editoryhotels.pt
Reservas: reservas.riverside@editoryhotels.pt
Grupos: eventos.lisboa@editoryhotels.pt

editoryhotels.com


