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CONCEITO
Rodeado por um magnífico jardim vertical, nasce o primeiro hotel
dedicado à cultura do bem-estar.
Personalidade e design inovador combinados com tecnologia, madeiras
claras e cores suaves formam um estilo aconchegante, com atendimento
personalizado em um clima de harmonia, tranqüilidade e hospitalidade.

LOCALIZAÇÃO
Localizado em uma zona
privilegiada do centro da cidade.
A poucos metros da Av. Santa Fe,
do Metrô, da Rua Florida e da
pitoresca Praça San Martín, o
CasaCalma é um refúgio urbano
para estimular o bem-estar do
hóspede, mas mantendo, ao
mesmo tempo, a proximidade com
os confortos e opções de lazer e
diversão do centro portenho.

GREEN
O CasaCalma é o primeiro hotel com Poluição Zero da Argentina. Desde que abriu as suas portas no
ano de 2008, passou a fazer parte dos poucos hotéis eco- friendly do país, sendo o cuidado do meio
ambiente a sua prioridade.
A construção do hotel foi feita com a utilização de materiais amigos do meio ambiente.
Atualmente o CasaCalma participa em projetos de desenvolvimento contra o AQUECIMENTO
GLOBAL, que ajudam a reduzir as emissões de gás carbônico na atmosfera e que protegem o clima.
Esta ação consiste em compensar
os danos gerados pelo consumo de
eletricidade, para favorecer o
Equilíbrio das emissões de carbono
e para ser ZeroCO2.
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SERVIÇOS
Serviços internos:

Serviços Externos*:

- Recepção bilíngüe 24 horas
- Serviço de Concierge
- Wi-Fi em todo o hotel
- Computador com acesso livre a internet
- Café da manhã Buffet
- Coleção de DVDs
- Honesty Bar
- Berços e camas extras
- Bicicletas
- Depósito para bagagem
- Amenities orgânicos

- Transfer In/Out
- Estacionamento próximo ao hotel
- Serviço de lavanderia e tinturaria
- Tratamentos de Spa e Massagens nos quartos
-Aluguel de telefones celulares
- Aluguel de carros
- Viagens programadas
- Passeios e excursões
-Entradas para jogos de futebol
- Clínicas de Polo
- Serviços de Golf
- Shows de tango
- Personal Shopper
-Personal trainer
Aulas de ioga
- Aulas de tango

* contratação a parte

QUARTOS
Tudo no interior dos quartos propicia conforto e tranqüilidade. De dimensões generosas, são verdadeiros espaços de
intimidade e bem-estar. Um refúgio no meio da grande cidade.
Concebidos como salas de relaxamento, cada quarto oferece aos seus hóspedes todos os elementos de conforto que o
hóspede precisar.
Superior:
Cama tamanho King (ou duas camas twin),
Televisão LCD com programação a cabo, DVD,
Ipod Port, Wi-Fi, Cofre de segurança, Cafeteira
Nespresso , Minibar, Escrivaninha, Jacuzzi para
duas pessoas, Ducha e Secador de cabelo.
Contamos com 11 quartos nesta categoria.
Deluxe:
Cama tamanho King (ou duas camas twin),
Televisão LCD com programação a cabo, DVD,
Ipod Port, Wi-Fi, Cofre de segurança, Cafeteira
Nespresso , Minibar, Escrivaninha, Jacuzzi para
duas pessoas, Sauna, Ducha e Secador de
cabelo. Contamos com 6 quartos nesta categoria.

