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LE BURGUNDY PARIS
FICHA TÉCNICA
LOCALIZAÇÃO
Estrategicamente localizado no 1º arrondissement de Paris, na esquina da prestigiosa Rue St. Honoré, paraíso de todas
as grandes marcas de moda e de famosos ateliers, entre Place de la Concorde, Place de la Madeleine e Place Vendôme.
Metrô: Estação Madeleine (linhas 8, 12, 14) / Estação Concorde (linhas 1, 8, 12).

APARTAMENTOS E SUÍTES: 59
. Apts. Classic: 11 (24 m²).
. Apts. Superior: 5 (29 m²).
. Apts. Deluxe: 25 (31 m²).
. Suítes Junior: 8 (37 m²).
. Suítes: 8 (45 m² a 78 m²).
. Em todos os apts. e suítes: Amplos espaços – Telefone direto – TV de tela plana e acesso por satélite.
. Wi-Fi gratuita em todo o quarto – Cofre individual – Controle individual da climatização – Base Ipod – Assistência
24 horas – Frigobar – Adaptadores para tomadas (USA e UK).
. Nas Suítes Junior também: Disponibilidade de filmes, com pagamento adicional - Máquina de café
Nespresso – Atendimento VIP.
. Nas demais Suites também: Mensagens de voz - 2 TVs de tela plana e acesso por satélite - Disponibilidade de filmes,
com pagamento adicional - Máquina de café Nespresso – Atendimento VIP.

RESTAURANTE E BAR LE BAUDELAIRE
RESTAURANTE
Com uma estrela Michelin e comandado pelo Chef
Guillaume Goulpil, o restaurante tem ambiente
sofisticado e acolhedor. Cardápio com inesquecíveis
experiências gustativas, com ênfase no frescor e na
sazonalidade. A clássica pâtisserie francesa é presença
fundamental, com o Chef Pattisier Julien Chamblas.
Um belo pátio com vegetação exuberante pode ser a
extensão do Restaurante quando a meteorologia permite.
Aberto diariamente para o café da manhã, para almoço
de 2ª a 6ªf (12h30 – 14h30) e para jantar de 2ª a sábado
(19h30 – 22h30).

BAR
Acolhedor e requintado, transforma seu ambiente de
acordo com o momento do dia.
Refeições informais e deliciosas são servidas de 12h às 18h.
O chá da tarde é um “must”, incluindo variados chás,
sanduíches e pattiseries irrestíveis, de 15h às 18h.
Uma respeitável carta de vinhos, champagnes,
conhaques, licores e variados coquetéis, em ambiente
tipicamente francês, para curtir a noite a partir de 16h.
Aberto diariamente de 9h às 0h30, e sábado até 01h.

SPA BY SOTHYS
. 250 m² de espaço luxuoso dedicado ao bem-estar, com sauna seca e a vapor, 2 cabines de tratamento, sendo uma
para uso em dupla, com variado cardápio de tratamentos para homens e mulheres, e área de relaxamento.
. Piscina de 15 m de comprimento, com jatos e fonte, ideal para nadadores.
. Sala Fitness com equipamentos de alta tecnologia.
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ESPAÇOS PARA EVENTOS
. Pequenas reuniões, jantares e eventos exclusivos podem ser realizados no hotel, com ajuda da bela decoração, do
glamour e da gastronomia estrelada do empreendimento.
. Ideal para show-room e lançamento de produtos, principalmente ligados à moda e alta-costura, salas de imprensa e até
sets para fotos e filmagens.

CRIANÇAS

PETS

. Acolhimento e atendimento especialmente dedicado
aos pequenos.
. Equipamentos para bebês e brinquedos, mediante solicitação.
. Atividades organizadas “à la carte” mediante solicitação.
. Serviço de Baby-sitter, mediante solicitação.
. Várias opções de apts. comunicantes e colocação de
berços e camas extras.
. Cardápio infantil especialmente preparado pelo Chef.

. Acolhimento de alta padrão, incluindo cestas, tigelas e
alimentação específica.
. Contratação de passeios, mediante solicitação.

SERVIÇOS DO HOTEL
. Room Service 24h.
. Lavanderia, serviço de repassagem e polimento de sapatos.
. Recepção 24h.
. Concierge Clés D’Or 24h.
. Serviço de manobristas e estacionamento controlados.
. Business Center.
. Empréstimo de computadores portáteis.
. Empréstimo de consoles para jogos.
. Contratação de equipe para secretarias, tradução,
interpretação e multilíngue, mediante solicitação.
. Wi-Fi gratuito em todo o hotel.

. Transfers e serviços de limousine e carros à disposição
com motoristas.
. Aluguel de carros.
. Aluguel de bicicletas.
. Reservas para show, exposições, restaurantes, etc.
. Serviço de Baby-sitter, mediante solicitação.
. Welcome especial para crianças.
. Welcome especial para Pets.
. Spa, piscina e fitness.
. Acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

HOTEL LE BURGUNDY PARIS
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www.leburgundy.com

