Palo Santo: Design & Green Hotel
O primeiro hotel urbano eco sustentável da América Latina.
Palo Santo é um hotel boutique situado no bairro Palermo que conta com design e luxo
contemporâneos. Sua arquitetura, moderna e verde, se caracteriza pela presença de jardins
verticais, grandes fontes de água e espaços amplos, luminosos, e com um design
fantástico.
GREEN

PALERMO

O primeiro hotel urbano
da América Latina a
oferecer arquitetura
sustentável. Construído
sob as normas do LEED
(Leadership in Energy
and Environmental
Design), Palo Santo é um
hotel que tem consciência
ecológica.

Bonpland 2275 - Palermo
Buenos Aires

Certificado. O Palo Santo
Hotel obteve o primeiro
prêmio no ”Concurso Hoteles
+ Verdes” em 2013, com
destaque para o melhor
projeto de
Hotelaria Sustentável.

Palermo Hollywood tem o seu próprio
estilo de vida: gastronomia excelente,
diversidade de bares, parques e jardins
enormes, vida cultural, design, moda, e um
ritmo amável, humano e poético.
A uma curta distância a pé de áreas
comerciais, bares, restaurantes. A 300m da
linha de metrô D com facil acceso ao centro
da cidade.

QUARTOS
Os nossos quartos são verdadeiros espaços de design. Conseguimos modelar uma paisagem
arquitetônica onde tudo é bonito, elegante e em perfeita harmonia. Palo Santo combina o design
moderno com materiais nobres e a maravilhosa presença de jardins verticais.
QUARTOS PREMIUM Y DELUXE
• 14 Premium / 10 Deluxe
• Área de 35 m2
• Cama de solteiro ou queen size
• TV LED HD 32’’ (Premium) / TV LED
HD 39’’ (Deluxe)
• WiFi gratuito
• Área de trabalho
• Cofre para laptop
• Piso de madeira natural de Palo Santo
• Móveis de madeira da espécie
Paraíso
• Amenidades de alta qualidade
perfumadas com White Tea
• Frigobar
• Varanda privativa para desfrutar os
jardins verticais do hotel
• Controle central da temperatura
• Máquina de café Nespresso (Deluxe)

SALA DE REUNIõES
• Sala de reuniões com equipamentos
de última geração
• Linhas telefônicas digitais
• TV LED HD 65’’

TERRACE SUITE
• 1 Suite
• Área de 60 m2
• Cama queen size
• Dois TV LED HD 42’’
• Terraço (15 m2) com fonte de água
• WiFi gratuito
• Dois quartos separados: sala de estar
e quarto
• Banheiro completo e toilette
• Cofre para laptop
• Piso de madeira natural de Palo Santo
• Móveis de madeira da espécie
Paraíso
• Amenidades de alta qualidade
perfumadas com White Tea
• Frigobar
• Controle central da temperatura
• Máquina de café Nespresso

•
•

Área para coffee break
Capacidad de até 30 pessoas

SERVIÇOS DO HOTEL
Restaurant / Bar
Room Service 24 horas
WiFi gratuito em todos os
ambientes do hotel
Serviços de Spa nos quartos
Entrega de uma cópia do nosso
guia de roteiros turísticos
Terraço com piscina e banheira
de hidromassagem
Serviço de Guest Relations

PALO SANTO SUITE
• 1 Suite
• Area de 65 m2
• Cama Queen Size
• Dois TV LED HD 42’’
• Dois varandas privativas com vista da
cidade
• WiFi gratuito
• Dois quartos separados: sala de 		
estar e quarto
• Banheiro completo e toilette
• Cofre para laptop
• Piso de madeira natural de Palo Santo
• Móveis de madeira da espécie Paraíso
• Amenidades de alta qualidade
perfumadas com White Tea
• Frigobar
• Controle central da temperatura
• Máquina de café Nespresso

Concierge
Equipe de trabalho multilíngue
Bicicletas para locação
Serviço de Transfer
Serviço de Lavanderia
Berços e camas extras
Serviço de babysitting
Aluguel de carros

CHECK-IN: 15:00 horas
CHECK-OUT: 12:00 horas
Palo Santo é um hotel verde com
ambientes livres de fumaça
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