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O Star inn Lisbon é uma unidade hoteleira de 3 estrelas, localizada a apenas 200 
metros do Aeroporto Internacional de Lisboa. 

O Hotel, dentro do conceito da marca Star inn, homenageia na sua decoração 
personalidades que já visitaram Lisboa e que, consequentemente, passaram pelo 
Aeroporto. Grandes estrelas do cinema, moda e futebol, tais como James Dean, 
Marilyn Monroe e Eusébio, dão vida ao Hotel e tornam-no único.  

O Star inn Lisbon é constituído por 173 quartos, não fumadores, apresentando várias 
tipologias: single, com uma cama individual, standard e executivo, com uma cama 
de casal (queen size) ou duas camas individuais (twin). Os quartos do Hotel estão 
equipados com televisão, Internet, telefone, cofre, ar condicionado, minibar e 
secretária. As casas de banho dispõem de secador de cabelo e amenities em 
dispensadores. 

O Stars Caffé serve pequenos-almoços buffet e refeições ligeiras e no Star inn 
Lounge Bar, uma agradável zona de estar, é possível usufruir de uma bebida ou 
snack na esplanada. No hall do Hotel pode-se ainda encontrar vending machines e 
balança para pesar as malas. 

O Star inn Lisbon disponibiliza uma sala de reunião e serviço de transfer gratuito, 
em horário definido, entre o Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) e o Hotel. Dispõe 
ainda de serviço de lavandaria, carregadores de veículos elétricos (um específico 
para TESLA) e garagem privada. 

O Star inn Lisbon aceita também animais de companhia, oferecendo-lhes um 
adorável pet kit de boas-vindas. 
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Materiais 

• Fotografias: ver 

• Logótipos: ver 

• Fact Sheet: ver em PT | ver em EN 

• Brochura: ver 

 

Acessos 

• Website: www.hotelstarinn.com 

• Facebook: @starinnlisbon 

• Instagram: @starinnlisbon 

• LinkedIn: Hoti Hoteis 

• YouTube: Hoti Hoteis 

 

Mais Informações 

Departamento de Marketing e Comunicação da Hoti Hoteis 

(+351) 211 988 150 | comunicacao@hotihoteis.com 

 

Sobre o Grupo Hoti Hoteis 

O Grupo Hoti Hoteis iniciou a sua atividade em 1978 e atualmente gere um portfólio 
de 18 unidades hoteleiras, compreendendo marcas próprias (Star inn, Hotel da Música 
e Golden Residence Hotel Madeira) assim como duas cadeias internacionais (Meliá 
Hotels & Resorts e Marriott Hotels & Resorts), distribuídas por várias zonas de Portu-
gal (Braga, Porto, Aveiro, Castelo Branco, Leiria, Peniche, Lisboa, Setúbal e Madeira) 
e Moçambique (Maputo). 

A Hoti Hoteis, que se dedica à prestação de serviços hoteleiros sob a forma de pro-
priedade, exploração, gestão ou franquia, gere propriedades nos segmentos de 3, 4 e 
5 estrelas e é um dos maiores grupos hoteleiros Portugueses. 

Hoti Hoteis: Hotéis que crescem consigo.  
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