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SÃO FÉLIX CORPORATE 

O São Félix Hotel Hillside & Nature, está implantado no cimo do monte de S. Félix 
integrando harmoniosamente a exuberante paisagem do litoral norte de Portugal.  
 
A sua localização possibilita que desfrute de uma magnífica panorâmica da região 
circundante, bem como acessos fáceis e rápidos a localidades e negócios na região norte 
litoral pela sua centralidade no Eixo Porto/Braga/Viana do Castelo. 
 
Estamos localizados a: 

 10 minutos da Póvoa de Varzim e Vila do Conde; 
 15 minutos de Barcelos; 
 20 minutos de Famalicão/Trofa; 
 30 minutos de Braga; 
 40 minutos de Guimarães; 
 30 minutos de Viana do Castelo; 
 35 minutos do Porto; 
 25 minutos do Aeroporto Francisco Sá Carneiro; 

O São Félix Hotel disponibiliza um serviço de shuttle de/para o aeroporto, centro da 
cidade ou até à sua empresa! 
 

 
SÃO FÉLIX CORPORATE apresenta um conjunto de soluções para empresas que definem 
estratégias, suplantam as exigências, e crescem...! Em segurança… 
O nosso objetivo é proporcionar à sua empresa toda a tranquilidade, serviços e 
comodidades essenciais à comunicação entre os seus colaboradores e parceiros de 
negócio para que possam crescer connosco. Em tempos de pandemia contamos com a 
certificação do Clean&Safe e a nossa localização privilegiada afastada do grande centro 
promove segurança reforçada, por fim as caraterística dos hotel permite um maior 
distanciamento entre clientes. 
 



 

 

 

  

 
 

 
São Félix Corporate ALOJAMENTO 
Soluções de alojamento para empresas que crescem… 

Em segurança… 

 
O nosso hotel dispõe de 46 unidades de alojamento, totalmente equipadas para 
responder às suas necessidades. 
Maioritariamente com vista panorâmica, os nossos quartos foram pensados para lhe 
trazer a tranquilidade e os recursos indispensáveis a uma boa estadia.  
O acesso à internet é possível em todos os quartos e áreas públicas de forma gratuita. 
 
Consulte as nossas melhores tarifas atualizadas em: 
www.saofelixhotel.com 
 
Aceda à página de reservas on-line e na opção CÓDIGOS PROMOCIONAIS introduza o 
código CORPORATE para poder beneficiar as melhores condições para as nossas 
empresas parceiras.  

 

http://www.saofelixhotel.com/


 

 

 

  

  

 

São Félix Corporate EVENTOS 
Soluções para eventos de empresas que crescem… 

Em segurança… 

 

O São Félix Hotel dispõe de 5 salas de reuniões de diferentes dimensões e características, 
podendo acomodar pequenos ou grandes eventos, de natureza variada, desde 
congressos, conferências, apresentações de produtos ou reuniões pontuais com os seus 
parceiros de negócios através de uma equipa profissional que lhe prestará um serviço 
integrado e totalmente personalizado. 
 
É-nos possível encontrar a solução ideal para cada situação e dispomos de recursos que 
a tecnologia atual coloca á disposição: serviços de impressão, fotocopiadora, internet em 
áreas públicas, quartos e salas, videoprojector, entre outros equipamentos que podem 
ser instalados de acordo com o seu pedido, mediante a sua expetativa e orçamento. 
 
As salas do hotel dispõem ainda de: 

 Climatização; 
 Controlo de som e iluminação; 
 Colunas; 
 Luz natural; 
 Terraço; 
 Salas com capacidade para diversas configurações e tipos de eventos; 
 Estacionamento privado e gratuito; 
 Acesso a business centre com um computador e uma impressora; 
 Diferentes configurações possíveis para refeições de grupos; 

 
 
Para as suas refeições, quer seja um evento social ou uma reunião profissional, 
poderemos apresentar-lhe um conjunto de propostas que podem ser ajustados às 
necessidades do evento, configurando menus, exigências nutricionais e tipos de serviços. 
 
 
 
Pode consultar as informações das diferentes salas na página seguinte.  
 



 

 

 

  

 

SALAS 

 

Williams Biz Centre 
Lameirinho Outram Goevaerts 

Wyndham Nance 

C
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Área total 250 m2 14 m2 200 m2 160 m2 91 m2 

Altura 2,83 m 2,58 m 2,32 m 2,59 m 5,44 m 

Tipologia  Conferências Reuniões Banquetes 
Reuniões/Banquet

es 
Reunião/Coffee-

break 

Internet wi-fi ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Ar condicionado ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Luz natural ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Vista 
panorâmica ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Videoprojector ✓  

Smart TV 
c/ 

Tecnologia 
Miracast 

A pedido ✓  A pedido 

Controlo de 
iluminação ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Controlo de som ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Observações 

Este Business Centre dispõe 
de uma receção com 

computador e impressora. 

As salas podem ser usadas 
separadamente. 

Acesso a terraço 
exterior; 

Ideal para refeições 
de grupos até 150 

pessoas 

Sala suspensa 
sobre a piscina 

Acesso a terraço 
exterior; 

Lareira 

C
O

N
FI
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Em U 45/22   35/17 35/17 20/10 

Banquete 260/130 10/5 150/125 80/40 40/20 

Plateia 200/100   120/60 90/45 40/20 

Escola 160/130   100/50 45/23 20/10 

 Capacidade das nossas salas em tempo de pandemia  

   
 

 

 



 

 

 

  

São Félix Corporate REFEIÇÕES 
Soluções para refeições de empresas que crescem  
Em segurança…  
 
No Restaurante Félix poderá encontra refeições ideais para um dia de trabalho, rápidas, 
leves, saudáveis e com variedade para todos, optando por um menu fixo ou serviço 
buffet, para além das opções mais simples como serviço de cocktail ou coffee-break, 
mediante a configuração do evento. 
 

Personalize o seu menu e faça uma 
pausa num espaço exterior com 
vista para o mar, exclusivo para a 
sua empresa!   

 
 
 
 
 
 

 
 

Restaurante Félix 
Área total: 140 m2 

Altura: 2,35 m 
Lugares sentados: 46 lugares  
Características: 

 Iluminação natural; 
 Ar condicionado; 
 Internet Wi-fi gratuita; 
 Acesso a terraço exterior; 

 
 

   
  



 

 

 

  

 

 
No âmbito da certificação Clean & Safe informamos os nossos clientes de 

que foram adotadas as seguintes medidas: 
 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS COLABORADORES E HÓSPEDES 
 
• Os nossos colaboradores estão dotados de vários equipamentos de proteção individual; 
• Aconselhamos a todos os clientes a higienização frequente das mãos e o uso máscara 
de proteção, obrigatório (estão também disponíveis para compra na receção);  
 
LIMPEZA E DESINFEÇÃO  
 
• Limpeza e Desinfecção regulares das áreas públicas e sociais;  
• Todos os equipamentos/materiais de uso comum (canetas, terminais de pagamento) 
são devidamente desinfetados antes e após cada utilização. 
 
 AS NOSSAS EQUIPAS 
 
 • Todos os colaboradores receberam formação específica sobre as precauções básicas 
de prevenção e controlo de infeção relativamente ao surto da COVID-19, incluindo os 
procedimentos de higienização das mãos, etiqueta respiratória e conduta social; 
 • A mesma exigência com os nossos parceiros e assim promovemos a boa conduta social 
no nosso meio local;  
• Promovemos a formação teórica e prática, na forma de limpeza das unidades de 
alojamento, tratamento de roupas e demais operações do hotel. 
• Temos o nosso Protocolo Interno sempre atualizado e disponível para consulta tanto 
dos nossos colaboradores como clientes;  

 
 

Nesta altura o alojamento de parceiros de negócio deverá se focar sobretudo na 
questão da segurança, e dai nós acreditamos que poderemos ser a melhor alternativa 

dos técnicos, clientes, pessoas de negócios que visitam as empresas e precisem de 
alojamento na cidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 


