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Vem aí o novo point carioca: Novotel Rio de Janeiro Leme

Clique aqui para ver a notícia no site
Hotel ganhará novo projeto de design e reabrirá em 2019 totalmente revitalizado Novotel Rio de Janeiro Leme: vista para o mar em meio aos
encantos da boa hospitalidade O Novotel Rio de Janeiro Leme será totalmente revitalizado e reformado para oferecer a seus hóspedes e
clientes o que há de mais moderno na hotelaria, dentro do conceito global da marca. As obras terão início em janeiro de 2019, promovendo uma
mudança grande nas áreas internas do edifício para reorganização do fluxo e alterações nas áreas sociais que refletirão a filosofia de serviços
e atendimento Novotel. A reabertura está prevista para novembro de 2019. O projeto de arquitetura e design, assinado pelo renomado arquiteto
Fábio Galeazzo, que usou elementos inspirados no estilo de vida carioca, vai garantir um incrível bar no rooftop aberto ao público, para que
todos possam curtir a “night” carioca com uma bela vista para a praia. Além disso, a unidade reformada terá uma piscina no último andar, com
vista para o mar, e uma academia com equipamentos de última geração. Toda a obra e revitalização será gerida pela BHG (Brazil Hospitality
Group), proprietária do imóvel, que está investindo R$ 25 milhões na reforma. No período em que o hotel estiver em renovação, os hóspedes
poderão contar com outros hotéis no Rio de Janeiro, como em Copacabana e Ipanema. (http://www.accorhotels.com/pt-br/travel-guide/rio-dejaneiro/index.shtml). SOBRE NOVOTEL Com o Novotel, a AccorHotels oferece a cada hóspede a liberdade para desfrutar plenamente sua
estadia. Novotel Hotels, Suítes & Resorts oferece serviços múltiplos para hóspedes a negócios e lazer, com quartos espaçosos e modulares,
serviço de buffet 24 horas por dia com refeições equilibradas, salas de reuniões, colaboradores atenciosos e com iniciativa, áreas para
crianças, um saguão multiuso e centros de fitness. Através do PLANET 21, o programa de desenvolvimento sustentável da AccorHotels, o
Novotel está comprometido com o homem e o planeta. Novotel conta com mais de 480 hotéis e resorts em 58 países, com localização
privilegiada no coração de importantes cidades internacionais, bairros comerciais e destinos turísticos. A AccorHotels é um grupo líder mundial
em viagens e estilo de vida e inovador digital que oferece experiências únicas em mais de 4.600 hotéis, resorts e residências, além de mais de
10.000 das melhores casas particulares em todo o mundo. novotel.com| accorhotels.com

