
 CONHEÇA O LISOTEL - HOTEL & SPA

O LISOTEL
O Lisotel é o primeiro hotel temático no concelho de Leiria. 
Com 7 temas diferentes, todo o hotel faz alusão às princi-
pais histórias passadas em Leiria, fazendo assim uma justa 
homenagem à cidade.

LOCALIZAÇÃO
Situado numa zona tranquila, perto dos campos dos Lis, o Li-
sotel possuí ao mesmo tempo excelente acessibilidade, uma 
vez que está a 50 metros da A17 e junto à N109.
Encontrando-se numa região priveligiada, o hotel tem nas 
proximidades cidades como Leiria (9km), Fátima (35km) e 
Coimbra (80km), o aeroporto de Lisboa a 140km e o aero-
porto do porto a 190km.

SERVIÇOS
• Room service;
• Bar e receção 24h;
• Serviço de pequeno almoço;
• Sala de reuniões;
• Parque de estacionamento privado gratuíto;
• Parque infantil;
• Serviço de SPA;
• Campo multidesportivo;



HOTEL VERDE
No LISOTEL o respeito pelo meio ambiente é uma priori-
dade. Com este intuito todo o hotel foi pensado e construí-
do com a máxima eficiência energética, tirando proveito 
das energias renováveis que  nos rodeiam. Utilizando para 
isso geotermia, de dois furos verticais, e painéis solares 
para aquecimento do edifício e das águas do hotel. E ainda 
painéis fotovoltaicos para produção da própria energia.
O hotel também dispõe de dois postos de carregamento 
elétrico: um posto de carregamento universal e um Tesla.

SALA DE REUNIÕES
Temos disponível uma sala de reuniões com capacidade 
para 40 pessoas, equipada com video projector e wi-fi.
O hotel encontra-se estrategicamente situado junto à A17 
e EN109, garantindo os melhores acessos para o sucesso do 
seu negócio.
Poderá ainda usufruir da nossa campanha de vouchers de 
oferta, de forma a proporcionar aos vossos parceiros uma 
noite de descanso num lugar tranquilo e com o conforto que 
só o LISOTEL tem para oferecer.

ATRATIVIDADES PRÓXIMAS
Castelo de Leiria, Ourém e Porto Mós. Mosteiro da Batalha 
e de Alcobaça. Santuário de Fátima. Centro de interpre-
tação do Mosteiro da Batalha. MIMO Museo da Imagem 
em Movimento. Museo Moinho de Papel. MCCB Museu 
da Comunidade Concelhia da Batalha. Parque dos Monges 
(Chiqueda - Alcobaça). Praia da Vieira de Leiria, São Pedro 
de Moel e Nazaré. Grutas de Mira de Aire e Moeda. Parque 
Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Desportos Náuti-
cos. Observação de Aves. Caminhos Pedestres. Escalada. 
Kartódromo.

QUARTOS
Com 37 quartos o hotel tem 7 temáticas diferentes de 
decoração dos seus quartos.

Serviços específicos:
• Wi-fi gratuíto;
• TV LCD;
• Mini bar;
• Ar condicionado;
• Telefone com ligação direta ao 
exterior;
• Cofre gratuíto;
• Sistema de som;

• Serviço de quartos 24h;
• Wc completo (incluíndo secador 
de cabelo);
• Produtos de higiene pessoal;
• 15 dos quartos com garagem 
privativa e acesso direto ao quarto;
• 15 dos quartos com varanda e 
vista para os campos do Lis.

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE-NOS
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