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Check-in 
Com acesso direto ao check-in
das companhias aéreas parceiras,
a APP ANA minimiza a necessidade 
de aceder a diversas plataformas, 
poupando-lhe tempo e assegurando 
toda a comodidade na confirmação 
do seu voo.

Hotel 
Viajar é sempre uma aventura e 
nada como poder reservar o seu 
hotel directamente na APP ANA. 
Poupe tempo e faça a reserva da 
sua estadia de forma antecipada.

Estacionamento e ValetXpress
Através da APP ANA, pode reservar
o seu lugar de estacionamento e ainda 
solicitar o serviço ValetXpress, para recolha
e estacionamento do seu carro mesmo
à porta do aeroporto.
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Fast Track
É a solução para quem não tem tempo
a perder. Aceda ao Fast Track e beneficie
de um canal prioritário que permite
a passagem no controlo de segurança
mais rapidamente.

6
Relax
Usufrua das melhores marcas e lojas 
e delicie-se com a fantástica oferta 
da restauração. Descubra as opções 
existentes com a APP ANA e planeie 
desde já os espaços que vai visitar.

5
Subscrição de voos
Agora é tempo de relaxar. Usufrua 
do aeroporto sem preocupações, subscrevendo 
notificações de voos e estando sempre 
a par da informação Last minute.

8
BITA
Com a Business in the Air, poderá 
maximizar o tempo de espera no 
aeroporto ao potenciar oportunidades 
de negócio. A ideia é simples: através 
do seu perfil de LinkedIn, estabeleça 
novos contactos, proponha uma 
reunião de negócios no aeroporto
e verifique se a pessoa com quem 
estabeleceu contacto vai partilhar
o mesmo voo.
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Lounge ANA
Localizado em plena zona 
comercial do Terminal 1 
do Aeroporto de Lisboa, 
no Lounge ANA vai 
poder descontrair
e relaxar através de
um conjunto de serviços 
exclusivos que vão tornar 
a sua viagem mais 
agradável: sofás 
confortáveis com vista 
privilegiada para a pista, 
bebidas e aperitivos 
variados, jornais e 
revistas, WiFi gratuito, 
duche e ainda uma zona 
privada de descanso.

Vai viajar? Não deixe nada para 
a última hora. Instale a APP 
ANA no seu telemóvel e prepare 
antecipadamente a sua viagem. 
Sem stress nem preocupações, 
através de um simples toque.

UMA APP, 
A SUA VIAGEM 
INTEIRA

 E
vite o stress de última hora sempre 
que tem uma viagem pela frente. 
Viajar não tem de ser uma fonte 
de preocupações. Poupe tempo e 
energia com a APP ANA. Instale a 
aplicação no seu telemóvel e comece 
a preparar antecipadamente todos 
os detalhes da sua jornada onde 

quer que esteja.
Reser vas de hotel ,  check-in , 

parqueamento automóvel, prioridade 
na segurança do raio-x, compras, lazer, 
networking… Tire o máximo partido da 
sua viagem com a APP ANA. Usufrua de 
um conjunto de serviços que ajudam a 
organizar ao detalhe todos os momentos 
da sua viagem. Conheça cada canto do 
seu aeroporto ao pormenor, quer parta 
de Lisboa, Porto, Faro, Madeira ou Açores. 
Já não é só a bagagem que pode preparar 
com antecedência. APP ANA, uma viagem 
inteira. J
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