
BEM-VINDO AOS 
SEuS SONHOS

welcome to 
your dreams



two lateral sail-shaped bodies embrace the shaft of the tower. In 
the middle, a breathtaking vertical entrance fills the interior with 
natural light, affording a view overlooking the river.
an immense lounge extends around the bar, in an informal and
cosmopolitan space where one can eat, drink, rest or work. light
and transparency constantly cut through this space which extends
to the outdoor patio, in the shape of a ship’s deck.
the two sails house 186 rooms and suites, in an innovative design
to empower their relationship with the panoramic view.
the crown jewel is the sPa, to relax in the clouds…

Dois corpos laterais em forma de vela abraçam o fuste da torre. 
No meio, um átrio vertical, de cortar a respiração, enche de 
luz difusa o interior e permite a visão sobre o rio. um imenso 
lounge desenvolve-se em torno do bar, num espaço informal e 
cosmopolita onde se pode comer, beber, repousar ou
trabalhar. Luz e transparência são uma constante deste espaço
que se prolonga nas esplanadas em forma de deck de navio.
As duas velas abrigam 186 quartos e suites, com um conceito
inovador na sua relação com a vista panorâmica.
A cereja no topo do bolo é o SPA, para o relax nas nuvens…

uM HOtEL fEItO 
PArA SONHADOrES 
ABrE AS SuAS POrtAS

a hotel buIlt 
for dreamers 
oPens Its doors



Serviços / Facilidades:
room Service – 24h; Staff 
Multilingue; Internet Wi-fi Gratuita; 
Lavandaria; Valet Parking; Parque de 
Estacionamento; Serviço de câmbios; 
Aluguer de Automóveis; Babysitting; 
Assistência Médica 24h; fitness Centre; 
Piscina Interior; SPA Sayanna Wellness.

Amenities / Facilities:
room service - 24; multilingual 
staff; free wi-fi; laundry; Valet 
Parking; Parking; currency exchange 
service; car rental; babysitting; 
medical care 24; fitness centre; 
Indoor swimming Pool; sPa 
sayanna wellness.

ENtrE A BOrDO 
DO NOVO rEI DOS MArES

enter the new 
kIng of the seas



VIVA O SONHO
lIVe the dream



the myriad has 186 rooms where you can daydream, whether 
it is on the eye-catching contemporary décor with its strong and 
contrasting colours, or the sublime view across the tagus estuary.

150 Deluxe Rooms | 26 PRemium Rooms | 9 suites |
1 PResiDentiAl suite

O Myriad tem 186 quartos onde é possível sonhar acordado, seja 
pela decoração magnética de estilo contemporâneo em tons fortes 
e contrastantes, seja pela vista sublime para o estuário do tejo.

150 QuartoS Deluxe | 26 QuartoS Premium | 9 SuiteS |  
1 Suite PreSiDencial



Dá fOrMA A tODOS 
OS SEuS SONHOS E DESEjOS

gIVes shaPe to your 
dreams and wIshes



Situado no 23º andar, o Sayanna 
Wellness é um espaço único na cidade 
que vai fazê-lo sentir mais próximo das 
nuvens.

Piscina interior com zonas de 
hidromassagem; flotarium; Duche 
de Sensações; Sauna com vista 
panorâmica para o rio tejo; Banho 
turco; Duche Hamman; Salas 
para a realização de massagens e 
tratamentos; VIP SPA Suite para duas 
pessoas.

located on the 23rd floor, sayanna 
wellness offers an unique place in 
the city, where you’ll feel closer to 
the clouds.

Indoor pool with whirlpool areas, 
flotation tank, sensations shower, 
sauna overlooking the tagus river, 
turkish bath, hammam shower, 
rooms for massage and sPa 
treatments and a VIP suite for two 
people.



uM rIO DE SABOrES
a rIVer of tastes



If you want to experience the river tagus at its best, slip into the
river lounge, a cool cosmopolitan spot just right for relaxing. 
open daily, the river lounge is the perfect place for a business 
lunch, an informal dinner, a cocktail with friends, a soothing tea 
on the terrace or, from 7pm, a snack and a drink accompanied by
some musical entertainment.

Quem quer viver o rio tejo na sua plenitude tem de desaguar 
no river Lounge, um espaço trendy e cosmopolita que convida à 
descontração. Aberto diariamente, o river Lounge é o local perfeito 
para um almoço de negócios, um jantar informal, um cocktail com 
amigos, um chá reconfortante no terraço exterior ou, a partir das 
19h, um snack e bebida acompanhados por animação musical.



EVENtOS MyrIAD
VIVEr PArA CrEr

myrIad eVents
lIVe to belIeVe



rooms
SALAS

max. caPacIty
CAPACIDADE Máx.

leónidas I     leónidas II     leónidas III     leónidas I+II     leónidas I+III      leónidas I+II+III    

    170            30              50             200               220                  250          

the beauty of the myriad also lies in its 
ability to host big events and corporate 
meetings,which take on a special sparkle from 
the dreamy riverside setting of the tagus. 
see - and experience it - to believe it.

A beleza do Myriad também reside na sua 
capacidade de acolher grandes eventos e 
reuniões corporativas, que ganham um 
brilho especial pelo enquadramento onírico 
proporcionado pelo rio tejo. É ver - e viver - 
para crer.



uM ESPELHO DO MyrIAD 
uM rEfLExO DOS SEuS EVENtOS

a mIrror of myrIad
a reflex of your eVents



a glass bridge connects the hotel and the 
crystal center, a business & conference hall 
mixes design, state-of-the-art equipment, 
and sustainability in a presently minimalistic 
concept. the interior fascinates through 
its natural light shining through the 
omnipresent window in every meeting area 
and boardrooms, which make up this myriad 
crystal center.

uma ponte de vidro liga o hotel ao Crystal 
Center, um Centro de Congressos e Eventos 
desenhado sob um estilo sustentado num 
design vanguardista e agradavelmente 
contemporâneo. O interior fascina pela luz 
natural que se insinua, através das janelas 
omnipresentes, em cada uma das salas 
modulares e boardrooms que compõem o 
Myriad Crystal Center.

rooms
SALAS

max. caPacIty
CAPACIDADE Máx.

I - astaire     II - dali     III - ellington     IV - fellini     V - Pessoa     VI - rodin     VII - wright     I - VII - seven arts     hall     deck     foyer     crystal     Quartz     amethyste

    70          70             70              70             70             70            70                 700               -        -         -          16         16            32



myriad by sana hotels is connected to lisbon by the river tagus, 
a timeless neighbor of a city which is, in itself, a myriad 
of histories, cultures, traditions and lives.

O Myriad by SANA Hotels está ligado a Lisboa pelo rio tejo,
vizinho intemporal de uma cidade que também é, em si mesma,
uma míriade de histórias, culturas, tradições e vidas.

© Photo by nelson Vaz | www.nelsonvaz.com



LISBOA. IMENSA DE HIStórIA, 
INtENSA DE EMOçõES

lIsbon. Immense hIstory,
Intense emotIons



cais das naus, lote 2.21.01
1990-173 lisboa, Portugal

t. +351 211 107 600
f. +351 211 107 601

info@myriad.pt

www.myriad.pt

the myriad by sana hotels enjoys 
a prime location, being very close 
to the Pavilhão atlântico, 
oceanarium, lisboa casino, airport 
and the main access routes into 
the city of lisbon.

O Myriad by SANA Hotels beneficia 
de uma localização privilegiada, 
estando bem próximo do Pavilhão 
Atlântico, Oceanário, Casino de 
Lisboa, Aeroporto e dos principais 
eixos viários de ligação à cidade 
de Lisboa. 


