
EVENTOS

O Santa Bica é um lugar que enche a alma de quem o visita. Situado no coração
da cidade de Lisboa, no típico Bairro da Bica, o espaço reúne as condições perfeitas 
para quem gosta de usufruir das boas experiências da vida. Criamos memórias
únicas que o vão fazer regressar.

Diz-se que quem prova a comida típica portuguesa, nunca mais a esquece. Esse
é um dos motivos pelos quais os nossos clientes voltam, uma e outra vez. Prove
os melhores petiscos e os nossos pratos deliciosos, confeccionados com produtos
de qualidade e com garantia de uma frescura diária. Desfrute ainda das mais
diversas bebidas, tão necessárias a um bom momento.

Dispomos de duas salas interiores agradáveis e acolhedoras, uma com capacidade
para 25 pessoas e outra mais intimista, com capacidade para 15 pessoas. Temos
ainda o nosso terraço exterior com capacidade para 30 pessoas no inverno e para 
70 pessoas na primavera e no verão, onde terá a inesperada companhia de um 
limoeiro. Aqui conseguirá vislumbrar o Rio Tejo por entre os telhados dos antigos 
edifícios lisboetas e será acompanhado pela passagem constante do aclamado 
Elevador da Bica.

O Santa Bica é o espaço ideal para almoços ou jantares de grupo, celebrações 
especiais, eventos ou reuniões, onde poderá contar sempre com o nosso profissina-
lismo e dedicação. Guardaremos na nossa memória as suas palavras, o seu sorriso
e o seu olhar, que revelará a sua satisfação. Esta é a nossa essência. Temos menus 
criados para cada ocasião, mas também podemos criá-los à medida de cada cliente.

Tratando-se de um Turismo de Habitação, e em caso de necessidade, o Santa Bica
tem quartos disponíveis, onde o contemporâneo e o moderno se cruzam.
Acreditamos que os pequenos detalhes são o segredo, porque não descobri-los?!
Todos os espaços se fundem e criam uma dinâmica que lhe vai certamente agradar.

Não hesite em consultar-nos, estaremos sempre disponíveis.

Eventos Corporativos
Team Building
Workshops
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SERVIÇOS:

Reuniões
Lançamentos de produto
Sessões fotográficas
Sunsets

Cocktails
Provas de vinho
Aniversários
Festas temáticas


