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HOTEL LE CINQ CODET
FICHA TÉCNICA
LOCALIZAÇÃO
Rive-Gauche, no sofisticado e residencial 7º arrondissement de Paris, entre os monumentos Invalides e Torre Eiffel, a
poucos passos dos museus Rodin e D’Orsay, e a 5min de carro do bairro de St. Germain.

APARTAMENTOS E SUÍTES: 67
. Apts. Classic: 16 (18 m²).
. Apts. Superior: 15 (23 m²).
. Apts. Deluxe: 8 (29 m²).
. Apts. Duplex: 16 (30 m²).
. Suítes Junior: 3 (38 m²).
. Suítes Duplex: 3 (51 m²).
. Suítes Superior: 5 (45 m²).
. Suíte Prestige: 1 (83 m²).
Em todos os apartamentos e suítes:
. Travesseiros e edredons com penas de ganso.
. Máquina de Nespresso.
. Frigobar.
. Garrafa de água cortesia, recolocada todas as noites.

. Serviço de arrumação 2 vezes por dia.
. Apartamentos não fumantes.
. Sistema de som – Wi-Fi free de alta velocidade ou
Broadband com fibra de 100 mbps.
. TV por satélite com últimos lançamentos mediante solicitação.
. Controle individual de ar condicionado.
. Dock para Ipod.
. As suítes possuem roupa de cama ainda mais
luxuosas e algumas possuem terraços, sendo alguns
com jacuzzis ao ar livre e vistas maravilhosas.
. 3 apartamentos na categoria Superior são preparados
para pessoas com mobilidade reduzida.

RESTAURANTES E BARES
. O Restaurante comandado pelo Chef Ricardo Lucio apresenta um elegante mix de criações próprias, incluindo
produtos de fornecedores famosos, oferecendo opções que vão dos sanduíches e tapas, até pratos elaborados para
um menu que tem tudo a ver com a atmosfera do hotel. A pâtisserie feita “em casa” dá o toque final delicioso.
. Área especial para o café da manhã, considerada “cozinha show” por oferecer aos hóspedes a oportunidade de
conviver com o Chef enquanto ele prepara panquecas, omeletes e outras delícias.
. Lounge Bar, em ambiente moderno, aconchegante e descontraído, com opções de drinks, champagnes, vinhos e
bebidas em geral.
. Pátio interno em extensão ao Lounge Bar, com agradável ambiente de convivência e palco de atrações semanais
para hóspedes e locais.
Bar Lounge: aberto até 01:00h
Restaurante: aberto até 22:30h
Café da manhã: de 07:00h às 11:00h

SPA
Localizado em torno de um terraço no 3º andar, com
cabine dupla de massagem, sauna a vapor, Jacuzzi e Solarium
em área externa.

FITNESS
Uma sala de fitness bem equipada com variados aparelhos,
aberta de 7h às 22h, diariamente.
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TRANSPORTE

SERVIÇOS DO HOTEL
. Recepção e Concierge 24 horas.
. Room service 24 horas.
. Serviço de lavandaria 24 horas.
. Serviço noturno de abertura de camas.
. Wi-Fi free em todo o hotel.
. Serviço de transfers com limosine, sob demanda.
. Valet parking / estacionamento próximo ao hotel.

Metrô: Linha 8, estações “La Tour Maubourg” ou “Ecole Militaire”.
Táxi: em frente ao hotel.
Aeroporto Roissy-Charles de Gaulle: a 45 minutos do hotel.
Aeroporto de Orly: a 30 minutos do hotel.
Estação de trem para o TGV / Eurostar: a 25 minutos do hotel.

HOTEL LE CINQ CODET
5, Rue Louis Codet
Paris 75007 – France
Tel: +33(1) 53 85 15 60
Fax : +33(1) 53 85 83 96
E-mail : contact@le5codet.com
www.le5codet.com

