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Valores da marca
O Polana Serena Hotel é conhecido, mun-
dialmente, pela sua longa história de hos-
pitalidade, serviço de excelência, beleza 
arquitectónica e patrimonial, testemunhado 
por gerações de governantes, celebridades, 
empresários, turistas e moradores locais. 

Desde 2003, o Polana Serena Hotel integra 
o Grupo Serena, um grupo hoteleiro perten-
cente ao Fundo Aga Khan para o Desenvolvi-
mento Económico, detentor de um portfólio 
de vinte e quatro campos de Safari, Pousa-
das, Hotéis e Resorts, localizados no Qué-
nia, Tanzânia, Zanzibar, Uganda, Ruanda, 
Moçambique e onze propriedades no Afe-
ganistão, Paquistão e Tajiquistão, reunindo 
assim uma variedade única de destinos evo-
cativos e exóticos. 

O Grupo Serena tem vindo a desenvolver 
ao longo dos últimos 35 anos uma cultura 
em linha com a sua Missão, baseada na 
prestação de um serviço e produtos acima 
das expectativas dos seus visitantes, 
apostando num serviço genuíno e inovador, 
capaz de adaptar e desenvolver padrões 
internacionais às necessidades de cada um 
dos seus hóspedes, oferecendo sempre um 
serviço memorável.
 
O Polana Serena Hotel, com 94 anos de 
história, alia os valores da tradição com a 
aposta contínua na inovação e a excelência 
do serviço. Consciente do seu papel na 
sociedade, tem como ambição ser um agente 
activo na promoção da cultura Moçambicana 
elevando através das suas várias iniciativas  
dos valores do país, tal como se tem vindo 
a verificar desde 2013 no âmbito do projecto 
“Celebrando Moçambique”.

mercado
Líder em Moçambique, o Polana Serena 
Hotel é liderado pelo Director Geral, Miguel 
Afonso dos Santos, que diariamente, coloca 
em prática um plano de acção ambicioso 
com o objectivo de aumentar os resultados 
e conquistar um mercado tão competitivo, 
criando produtos inovadores e parcerias que 
fomentam o turismo interno.

www.serenahotels.com

Polana Serena Hotel, conhecido como “Grande Dama” de África e considerado um dos 
melhores hotéis do continente africano. É um edifício com uma história única e encantadora 
que pertence ao Grupo Serena, que prima pela apresentação do melhor da arquitectura local, 
cultura e património em alguns dos destinos mais exóticos e deslumbrantes do mundo.

comUNIcaÇÃo
Como parte do grupo Serena, Polana Serena 
Hotel partilha a mesma estratégia e filosofia 
de comunicação, assente no que é cultural-
mente característico de cada um dos locais 
onde estão as várias unidades hoteleiras. 
Cada propriedade reflecte as expressões 
culturais e a identidade artística em que se 
insere. Estes são os valores fundamentais e 
transversais que contribuem para dar força 
e ao mesmo tempo individualidade à mar-
ca. Polana Serena Hotel caracteriza-se as-
sim, por uma comunicação moderna e com 
motivos tradicionais que evolui numa linha 
coerente com o seu posicionamento e os 
diversos produtos existentes, respeitando 
sempre os 94 anos da sua história. 

ProdUTos e  
deseNVolVImeNTos FUTUros
Dotado de uma aura especial e graciosidade 
única, o Polana Serena Hotel é um refúgio 
fresco e elegante. A fusão dos estilos Inter-
nacional, Africano e Português, oferecem 
bem-estar e são uma inspiração para quem 

o visita. O edifício colonial principal e a zona 
contemporânea do Polana Mar são uma va-
riedade de opções de alojamento, restau-
rantes, instalações de banquetes e eventos 
corporativos. Depois de uma profunda rea-
bilitação e expansão com investimento su-
perior a 25 milhões de dólares, o hotel foi 
reinaugurado em Dezembro 2010. Actual-
mente, com oferta de 142 quartos sumptuo-
sos, a “Grande Dama” de Maputo tem dis-
ponível vários restaurantes: Varanda, com 
refeições durante todo o dia, Delagoa para 
quem aprecia uma experiência de fusão de 
ingredientes locais e internacionais, Aqua-
rius Sushi Bar com uma vista deslumbrante 
sobre a baia, e ainda o clássico Polana Bar. 
Na vanguarda dos espaços mais “in” de Ma-
puto, o hotel oferece um conjunto de even-
tos sociais e dispõe de um salão de baile 
majestoso.  Conta ainda com a deslumbran-
te piscina infinita que se mistura no horizon-
te. Oferece também uma zona de relaxe - o 
Maisha Health Club and Spa, cujo nome em 
Suaíli significa “Vida”. Um verdadeiro oásis 
no centro de Maputo. Sabendo que o capital 

humano é na indústria hoteleira o fator críti-
co de sucesso, a equipa do Polana Serena 
Hotel aposta na qualificação e desenvolvi-
mento profissional dos recursos humanos, 
havendo uma contínua preocupação em 
programas de formação adaptados aos dife-
rentes profissionais para oferecer o melhor 
serviço personalizado a cada visitante.

VaNTaGeNs comPeTITIVas
Reconhecida além-fronteiras e fiel aos valo-
res da empresa e à sua missão, a “Dama” de 
Moçambique apresenta um requinte e sofis-
ticação face à concorrência, não só pelo pro-
duto e serviço que oferece, mas também, 
pela sua herança, sendo considerado, por 
muitos, património nacional. 

Recentemente recebeu, pelo sexto ano con-
secutivo, o Certificado de Excelência 2016 
do Tripadvisor. Uma certificação, basea-
da em milhares de opiniões e comentários 
enviados por hóspedes e clientes, e que o 
coloca entre os melhores hotéis do mundo. 
Esta premiação junta-se a dois prémios: Lea-
ding Hotel, bem como Leading Hotel Suite 
de Moçambique, na cerimónia “2016 World 
Travel Awards”, realizada no Diamonds La 
Gemma dell’Est, em Zanzibar, na Tanzânia.

FACTOS QUE DESCONHECE
Mundialmente conhecido como a Grande Dama de África, e da autoria do 
famoso arquitecto inglês, Sir Herbert Baker, o Polana Serena Hotel inaugurou 
a 1 de Julho de 1922. Durante a II Grande Guerra, foi palco de muita aventura 
silenciosa, envolvendo agentes secretos de diversas nacionalidades. Com a 
independência de Moçambique, o hotel foi considerado património nacional. 
Em 2003 o grupo serena assumiu a gestão do hotel, investindo cerca de 25 
milhões de dólares em 2010 com uma reforma profunda.

Em 2017 o Polana Serena Hotel irá surpreender com o  novo Polana Mar – um 
espaço, contemporâneo, moderno, confortável e étnico, aliado a um serviço de 
excelência, que convida a descobrir um mundo de sensações com uma beleza e 
comodidade inigualável.

1922

Inaugurado no dia 1 de Julho, ficou 
conhecido como a “Grande Dama” 
de África.

1975

Com a independência de Moçambique,  
foi consideado patromónio nacional, 
estatuto válido até a actualidade.

2003

O Grupo Serena, líder em hotelaria no leste 
africano, assume a gestão do hotel, que 
passa a denominar-se Polana Serena Hotel.


