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Experiencing the
elegance of Lisbon
by the river

Um conceito, duas vertentes e infinitas formas de vivenciar e
recordar a essência da capital, sempre na companhia do Tejo.
Eis a proposta que o SUD Lisboa, em Belém, apresenta a todos
os que procuram um ambiente sofisticado, mas descontraído.
Uma experiência perfeita de luxury lifestyle.
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F

iel ao ADN que sempre definiu
a SANA, o SUD Lisboa traz-nos
uma nova forma de experienciar
a cidade, nascida da vontade de
inovar e surpreender os mais
exigentes públicos nacionais e
internacionais, numa época em
que a capital se consagrou enquanto sinónimo
de intensa vibração cosmopolita e cresce a
apetência pela sofisticação, pelo luxo e pelo
glamour. Faltava um espaço assim em Lisboa,
dinâmico, versátil e destinado a proporcionar
as mais inesquecíveis vivências e momentos
de lazer. O projeto desenvolve-se em duas
vertentes distintas: o SUD Lisboa Hall e o SUD
Lisboa Terrazza.
Apostando numa cozinha de inspiração
mediterrânica, o SUD Lisboa Terrazza é o espaço ideal quer para um almoço de negócios,
quer para um cocktail de fim de tarde, ou não
convidasse a sua magnífica vista sobre o Tejo,
especialmente a do SUD Pool Lounge, ao melhor
dos brindes. Jamais descartada está, por outro
lado, a hipótese de um jantar a dois com direito a
música ao vivo e entretenimento garantido todos
os dias. Efetivamente, e fazendo da versatilidade
a sua marca, este é o lugar ideal não só para foodies e trendsetters, mas também para famílias
que procuram um fim-de-semana descontraído,
para almoços executivos durante a semana ou,
tão simplesmente, um local para relaxar após um
dia de trabalho. Existe no SUD Lisboa Terrazza
– dito por outras palavras – um ambiente ideal
para todos os gostos e estilos de vida.
Semelhante polivalência reflete-se no SUD
Lisboa Hall, o espaço onde se comemoram os
grandes momentos da vida (como sejam, por
exemplo, os aniversários e casamentos) e se
organizam, inclusivamente, eventos de âmbito
internacional. Trabalhando para assegurar a mais
requintada ou descontraída das atmosferas (e
oferecendo um serviço chave-na-mão), o SUD
Lisboa Hall apresenta ainda um incomparável
serviço de wedding planner cujo sucesso se mede
pelo facto de muitos convidados regressarem,
mais tarde, para celebrar o seu próprio casamento
neste espaço e, desse modo, concretizarem as
suas maiores ideias, aspirações e sonhos.
Mas nem só de eventos pessoais se esgota o

potencial do SUD Lisboa Hall, aspeto que se
comprova pela grande procura que
o estabelecimento tem merecido
no segmento corporate, tendo já
acolhido o lançamento de novos
produtos de marcas premium
de diversos setores e outros
grandes eventos corporativos.
Alguns dos outros pontos altos
do SUD Lisboa Hall foram o
aniversário de Valentino (famosíssimo ícone da moda
internacional) ou o lançamento de uma boutique
do segmento de luxo, que
contou com a presença
de Cindy Crawford. Em
pouco tempo, este espaço tornou-se o go-to
place para eventos
que se pretendem únicos, proporcionando um serviço ímpar.
Argumentos como este explicam o porquê de o SUD Lisboa ser um produto único,
que usufrui de uma localização privilegiada
à beira Tejo, assegurando o entretenimento,
o serviço e a decoração que fazem deste
um incontornável ponto de visita para
um crescente leque de clientes que, em
sintonia com a equipa que aqui labora,
sabe que o céu é o limite. E porque
surpreender continuará a ser a palavra
de ordem, importa lembrar que já reabriu a piscina do SUD Pool Lounge
(assente numa dinâmica baseada
no lema “sun, fun, food & drinks”).
Previsto para maio está, por outro
lado, o lançamento do SUD Kiosk
Café – um novíssimo quiosque
à beira-rio que promete uma
seleção de produtos healthy
lifestyle, gelados artesanais
e outras irresistíveis delícias,
para quem aprecia as zonas
pedestres da cidade. Todos
estes são passos rumo ao
grande objetivo do SUD
Lisboa: conquistar o coração do Mundo.

A concept, two possibilities and endless
ways of experiencing and remembering the
essence of the Portuguese capital, always
in the company of the Tagus river. This is
what SUD Lisboa, located in Belém, offers
to those who seek a sophisticated but
relaxed atmosphere. A perfect luxury lifestyle
experience.

T

rue to the DNA that has
always defined SANA, SUD
Lisboa brings us a new way
of experiencing the city, born
out of the will to innovate and
surprise the most demanding of
national and foreign clients, at a
time when the capital has become
synonymous with an intense cosmopolitan ambience and the demand
for sophistication, luxury and glamour
has increased. Lisbon needed a place
like this, a dynamic and customizable
setting that is set to provide the most
unforgettable experiences and the best
moments of leisure. The project is divided
in two distinct strands: SUD Lisboa Hall and
SUD Lisboa Terrazza.
Based on a Mediterranean-inspired
cuisine, SUD Lisboa Terrazza is the ideal place, either for a business lunch or for a sunset
cocktail, as the magnificent view over the Tagus
river, especially in the SUD Pool Lounge, invites
everyone to make the greatest toast. Also possible,
on the other hand, is the chance to have a romantic
dinner with live music, while entertainment is guaranteed every day of the week. As a matter of fact, and
by making adaptability its key trait, this is the ideal
destination not only for foodies and trendsetters, but

also for families seeking a peaceful weekend, for an executive
lunch during the week or, simply put, a place to relax after work.
In other words, you’ll find in SUD Lisboa Terrazza an ideal environment for every taste and lifestyle.
Such variety is also reflected in SUD Lisboa Hall, the place
where great moments of life (such as anniversaries and weddings)
are celebrated and even international events are organized. Working to create the most sophisticated or relaxed of atmospheres
(and offering a turn-key service), SUD Lisboa Hall even provides
an unparalleled wedding planner service, whose success is
measured by the fact that many guests later return to celebrate
their own wedding in this place and, thus, to fulfill their greatest
ideas, goals and dreams.
The potential of SUD Lisboa Hall, however, is not limited to
the realm of personal events, as evidenced by the high demand it
has from the corporate segment, having already hosted the launch
of new products by premium brands from different industries and
other major corporate events. Among the highlights of SUD Lisboa
Hall we may name the anniversary of Valentino (the famous icon
of international fashion) or the launch of a luxury brand boutique,
which was attended by Cindy Crawford. In a short time, this has
become the go-to place for events that are intended to be unique,
thanks to an unparalleled service.
Such evidence explains why SUD Lisboa is a unique product,
taking advantage of its privileged location by the Tagus river, offering the entertainment, service, and decoration that make this an
inescapable point of visit for a growing range of clients who, just
like SUD’s staff, understand that the sky is the limit. And because
the will to surprise shall continue to be the main focus, remember
that the SUD Pool Lounge (under the motto “sun, fun, food &
drinks”) has already reopened. Scheduled for May, on the other
hand, is the launch of SUD Kiosk Café – an outdoor kiosk that
promises a selection of healthy lifestyle products, homemade ice
cream and other irresistible delights for those who appreciate the
city’s pedestrian areas. All steps towards the ultimate goal of SUD
Lisboa: to conquer the heart of the World.
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Vivenciar a elegância
de Lisboa à beira-rio

www.sudlisboa.com

