
 

 

 

SUITE SIGNATURE 

Área: 70 a 75 m2 

Ocupação: 3 pessoas 

Importante: Se o número de viajantes for superior a 3, queira reservar mais do que um quarto ou contactar diretamente o hotel para encontrar o 

tipo de alojamento adequado. 

 

Suite 

• Configuração: 1 quarto, 1 closet, 1 escritório, 1 sala separada,  

1 sala de jantar, 1 casa de banho 

• Suite com comunicação 

• Mobiliário excecional criado pelo designer Philippe Starck 

• Espaço de escritório para seu conforto 

• Closet espaçoso e completamente equipado 

• Minibar refrigerado com uma seleção de produtos artesanais 

franceses 

• Obras de arte da Coleção Privada do Hotel 

• Seleção de livros de arte escolhidos pela nossa Librairie des Arts 

• Guitarra acústica 

• Roupa de cama de linho e penas de ganso 

• Almofadas hipoalergénicas mediante pedido 

• Boletim informativo artístico da nossa Art Concierge 

• Presentes para crianças da Bonpoint 

Casa de banho 

• Grande casa de banho com duche e banheira 

• Sanitários japoneses Toto 

• Produtos de cortesia Clarins 

• Roupões de turco 

• Para as crianças, a Eau de Parfum Bonpoint e a linha de cuidados 

com extratos naturais de flor de laranjeira, de algodão e de 

cerejeira para o banho e a toilete. 

Tecnologia 

• 2 televisões com ecrã de plasma de alta definição 42’’ 

• Sistema de vídeo com 99 canais de mais de 20 países  

• Consolas de jogos Wii e PlayStation® mediante pedido  

• Ligação Internet wi-fi de alta velocidade  

• Leitor de DVD mediante pedido  

• Sistema de áudio de alta fidelidade Geneva ou Parrot com ligação 

iPod/MP3 

Serviços 

• Acesso ilimitado ao nosso Spa My Blend by Clarins com 1500 m2 

(piscina, fitness, sauna, watsu) 

• Room Service disponível 24 horas por dia 

• Entrega diária de jornais 

• Limpeza a seco (serviço expresso mediante pedido, com 

suplemento) 

• Menu especial para crianças nos restaurantes e no Room Service  

• Acesso ao nosso Programa para Crianças Le Petit Royal 

• Os seus animais de companhia (- de 5 quilos) são bem-vindos 

 


