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PALAZZO PARIGI
FICHA TÉCNICA
LOCALIZAÇÃO
Localizado no coração do bairro de Brera, o bairro mais histórico e típico de Milão, com grande variedade de pequenas
boutiques exclusivas, restaurantes, bares e vida noturna, a poucos passos da rua Montenapoleone, famosa por suas
lojas de marcas de luxo, da Catedral Duomo e Teatro La Scala.

APARTAMENTOS E SUÍTES
88 APARTAMENTOS
. Aptos. Classic: 16 (31 a 34m²)
. Aptos Executive: 15 (36m²)
. Aptos Deluxe: 22 (37 a 42m²)
. Aptos Deluxe Corner: 9 (42 a 45m²)
. Suites Junior: 6 (48 a 50m²)
. Suites Executivas: 4 (50 a 56m²)
. Suites Deluxe: 10 (54 a 62m²)
. Suites Prestige: 2 (63 a 66m²)
. Suite Duomo: 1 (79m²)
. Suite Premier: 1 (99m²)
. Suite Presidencial: 1 (250m² com 3 quartos)
. Suite Royal: 1 (350m² com 3 quartos)

. Em todos os Aptos e Suites: amplos espaços com muita
luminosidade – varandas ou terraços com vista para os
jardins ou cidade – wi-fi gratuito – base para utilização de
diversos equipamentos, com conexão para USB e HDMI
(on request nos aptos.) - cofre individual – TV LCD de 48”
– banheiros em mármore com banheira e chuveiros
separados – amenities de banho Clarins – cafeteira e
equipamento de chá(on request nos aptos) – garrafas
d’agua cortesia – frigobar – jornais diários – serviço
noturno de abertura de camas – amenities de boas vindas
– amenities especiais para crianças - possibilidade de
diferentes configurações de apartamentos.
. Em todas as Suites: grandes varandas ou terraços –
todos os banheiros com duas pias

RESTAURANTES E BARES
RESTAURANTE GOURMET
Um dos restaurantes mais elegantes de Milão, local de
encontro para os apreciadores da alta gastronomia. A
proposta é uma viagem pelos sabores refinados da
tradicional culinária italiana, trabalhados com sabedoria
e personalidade, com especial atenção à forma como
são preparados e servidos os pratos. Ambiente
requintado com decoração no estilo neoclássico
italiano, com obras de arte dos séculos XVII a XIX, e um
lindo jardim privado onde os hóspedes podem ser
servidos durante a Primavera e o Verão.
. Aberto para jantar de 2ª à sábado (19h30 – 22h30).

BAR/LOUNGE/BISTROT “CAFFÉ PARIGI”
Um dos melhores bares de Milão, com ambiente único
e elegante, cenário ideal para encontros empresariais e
sociais descontraídos. Local para deliciosos drinks,
degustação de vinhos, café da manhã, chás da tarde
com variada patisserie, cardápio para almoço e jantar,
ou apenas um momento de relax.
. Aberto diariamente para Café da manhã ( 07h00 às
10h30), Almoço e Jantar( 11h00 às 0h30), Chá da tarde
(16h00 às 19h00), Aperitivo (18h00 às 21h00) e
pós-jantar (21h00 às 01h00).

PRIVATE GARDEN
Um exclusivo jardim privado do século XVIII, com árvores
seculares plantadas, oferecendo um raro oásis de
vegetação. Cenário perfeito para um jantar na Primavera
e Verão, um almoço leve ou um drink para relaxar do
agito da cidade.

Degustado no Lounge “Caffé Parigi”, com cardápio
especialmente criado pela famosa loja francesa,
incluindo diversas opções de chás e os famosos
macarrons, que também podem ser escolhidos e
entregues diretamente no apto do hóspede.
. Diariamente (16h00 às 19h00)

CHÁ DA TARDE COM LADURRÉ
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REFEIÇÕES NOS APARTAMENTOS
Cardápios especiais podem ser servidos a qualquer hora
na intimidade dos apartamentos e suítes, em alguns
casos nas espaçosas varandas, com serviço impecável e
discreto, para hóspedes e reuniões privativas de trabalho.

GRAND SPA of PALAZZO PARIGI
1700 m², oferecendo uma vasta gama de tratamentos
de beleza com produtos de excelência (VALMONT para
os tratamentos faciais), em espaços únicos, todos com
muita luz natural, através dos quais os hóspedes
mergulham num paraíso de água, música, aromas e
relaxamento.
. 7 salas de tratamento temáticas (Bali, Índia, China,
Suécia, Marrocos, Polinésia e Sala Beauty)
. Royal Hammam Privativo
. Sauna finlandesa
. Sauna à vapor
. Queda de gelo
. Chuveiro Emocional
. Piscina de 12x7m com natação contra-corrente
. Jacuzzi
. Sala panorâmica de relaxamento
. Pátio e terraços
. "L'Oasi", Bar e restaurante, com nutrição saudável
e saborosa
Aberto todos os dias das 9h às 21h

DESTINATION WEDDING
A elegante decoração, o lay-out e as características do
hotel formam o local ideal para casamentos, seja uma
pequena cerimônia íntima ou uma grande festa para até
350 pessoas.
. Equipe preparada para sugerir e providenciar todos os
serviços necessários.

FITNESS
. 300 m² com luz natural e grande variedade de
equipamentos de última geração, da linha Artis/
Technogym, para treinamento aeróbico, cardiovascular
e força funcional
. Sala especial com equipamentos de Pilates e espaço
para yoga, para uso privativo com Personal Trainer.

ESPAÇOS PARA EVENTOS
. Variadas salas e suntuosos espaços, situados no 1º
andar do hotel, abrangendo 1600 m², além de 240 m²
de espaçosas varandas, com muita luz natural e vistas
para jardins e cidade, acesso direto ao Jardim
centenário do hotel, podendo receber reuniões
corporativas, grandes eventos e celebrações sociais
. Salas equipadas com tecnologia de ultima geração e
decoradas com elegância e requinte clássicos
. Cozinha dedicada somente à área de eventos
. Business center totalmente equipado para atender a
área de eventos

CRIANÇAS
Acolhimento e atendimento especialmente dedicado
aos pequenos, incluindo amenities de boas-vindas
. Equipamentos para bebês mediante solicitação
. Várias opções de aptos comunicantes e colocação de
berços e camas extras

PETS FRIENDLY
SERVIÇOS DO HOTEL
. Room Service 24hs
. Lavanderia, serviço de repassagem
. Recepção 24hs
. Concierge Clef D’Or 24hs
. Serviço de manobristas
. Business Center
. Wi-fi gratuito em todo o hotel
. Transfers e serviços de limousine e carros à disposição
com motoristas

. Aluguel de carros
. Reservas para show, exposições, restaurantes, etc..
. Serviço de Baby-sitter mediante solicitação
. Welcome especial para crianças
. Spa, piscina e fitness
. Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
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PALAZZO PARIGI HOTEL & GRAND SPA
Corso di Porta Nuova, 1
20121 – Milão – Itália
Tel: +39 02 625625
E-mail: info@palazzoparigi.com / reservations@palazzoparigi.com
www.palazzoparigi.com

