O Inspira Santa Marta Hotel está localizado em pleno coração de Lisboa, a
50 metros da emblemática Avenida da Liberdade, na Rua de Santa Marta,
número 48, e a cerca de 10 quilómetros do Aeroporto Internacional de
Lisboa. O Inspira Santa Marta Hotel assenta no conceito “Engaging your
senses – Live your experience in every dimension” e o ambiente é de oásis
no centro da cidade, de design contemporâneo, arrojado e criativo,
utilizando materiais de baixo impacto ambiental, cujo uso é compatível com
os modos de vida actuais. O estilo, design e energia positiva conferem ao
hotel uma dinâmica especial, gerando uma atmosfera apetecível e
estimulante para os hóspedes. A decoração singular, ‘lay-outs’ e
acabamentos de acordo com os princípios do ‘feng shui’ bem como
a localização privilegiada aliam repouso e bem-estar a uma certa vibração
cosmopolita.
Este 4 estrelas contemporâneo dispõe de 89 quartos, dos quais 7 suites e 2
são adaptados. Inspiradas nos elementos da cultura tradicional chinesa:
Terra, Água, Fogo, Metal e Árvore, cada um pensado para criar experiências
para todos os sentidos. Com o objectivo de facilitar o o trabalho dos seus
hóspedes, os quartos estão todos equipados com tecnologias que permitem
carregar os dispositivos plug & play e conectá-los a um LCD 32’’, para melhor
visualização. Oferta de Wi-fi/Acesso internet, Minibar e Café/Chá em todos
os quartos.
Para realização de reuniões e conferencias o Inspira dispõe de duas salas de
reunião e um auditório, com capacidades para 110 e 45 pessoas
respectivamente. As salas de reunião estão equipadas com ar condicionado,
ligação para telefone, internet, ecrã e projector gratuitos. O hotel possui
ainda outros serviços como ginásio, SPA, jacuzzi e parque de
estacionamento privativo.

Responsabilidade Social

O Feng Shui

O Inspira encoraja diversos projectos sociais e, como organização, apoia
iniciativas locais de assistência social, dando o exemplo neste sentido,
através do envolvimento na comunidade local e internacional através de
colaborações com Organizações não-Governamentais. Apoia a Pumpaid na
construção de Bombas de Água Elefante e Sanitários Elefante em África
com a doação de receitas geradas pela venda de água filtrada, servida em
garrafas de vidro reciclado, no hotel e no restaurante. Apoia também
algumas instituições nacionais como a Amara, a APPDA, a Fundação Rui
Osório de Castro, entre outras que apoia pontualmente.

O Feng Shui é uma corrente de pensamento oriental que promove a
harmonia dos espaços estudando os seus diferentes fluxos. Por isso a sua
tradução literária quer dizer Vento e Água. Esta corrente de pensamento
permite tirar o melhor partido de qualquer ambiente conservando as
influências positivas que existem num espaço e afastando, redireccionando
ou minimizando as influências negativas de modo a criar situações de
maior conforto e equilíbrio para o seu habitante.
O Feng Shui tem como principais objectivos a promoção de espaços e
ambientes equilibrados e harmoniosos para que os seus utilizadores os
possam viver com o máximo de eficiência, facilidade e fluidez. Estes
ambientes contribuem com toda a certeza para experiências de maior
conforto, satisfação e prazer. Além disso, o Feng Shui ensina que os
espaços devem ser adequados às necessidades e às funções de quem os
utiliza.
Estes objectivos são cumpridos graças à estimulação das características
benéficas do espaço, através da disposição de objectos e mudanças de cor,
de materiais e de texturas, tendo sempre em mente os cinco elementos do
Feng Shui: água, árvore, fogo, terra e metal.

