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Periodicamente você encontra aqui as notícias mais fresquinhas do turismo no Brasil e no mundo.
Arquitetura centenária e estilo contemporâneo se mesclam em hotel boutique de Santiago do Chile – Construído em
uma bela casa de 1927 e inaugurado em junho de 2011, o empreendimento oferece um atendimento impecável e conta com
decoração intimista e moderna. São 14 apartamentos, divididos em quatro categorias  superior, deluxe, junior suíte e suíte  e
equipados com camas extremamente confortáveis, frigobar e tecnologia de última geração, que inclui TV LED e cofre digital.
Para deleite dos hóspedes, a estrutura da área social, que conta com academia, jardim, piscina e solário, somase aos
serviços oferecidos. Entre eles, traslados ao aeroporto, jornais entregues diariamente nos apartamentos, Room Service,
Business Center, equipe poliglota, babás e até massagens – há desde relaxantes e faciais até completas e aromaterápicas. O
hotel também se encarrega de reservas de restaurantes e reconfirmações de voos, e para completar a excelência do
atendimento indica parceiros para atividades como aulas de espanhol, city tours, visitas a museus, partidas de tênis e golfe e
excursões a vinícolas ou estações de esqui. A gastronomia é outro ponto forte. Além do café da manhã e de um chá da tarde
em estilo britânico oferecidos diariamente no lounge do hotel, podese experimentar as delícias do restaurante Deli Lounge,
que também atua com o conceito boutique e funciona de segundafeira a domingo, tanto no almoço quanto no jantar. Mais
informações: www.lastarriahotel.com
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Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.
Conheça o Lastarria, Hotel Boutique em Santiago  Foto: Divulgação
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