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O CENTRO RENASCE
DOWNTOWN RIO IS REBORN

Um passeio pela história do Centro do Rio com o Veículo Leve sobre Trilhos
A journey through the history of downtown Rio with the Light Rail Transit System (VLT)

[ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - VENDA PROIBIDA | FREE DISTRIBUTION - PROHIBITED SALE ]
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BEST WESTERN
A rede Best Western, que conta com cerca de
quatro mil hotéis espalhados em 100 países,
chega à cidade com os primeiros hotéis fashion
do Brasil. Esse conceito se aplica às três novas
filiais: Arpoador, Barra e Copacabana. A união
entre moda e hotelaria pode ser encontrada no
BW Premier Arpoador Hotel e no BW Premier
Américas Fashion Hotel, que convidaram
as estilistas brasileiras Glória Coelho e
Lenny Niemeyer para transmitirem suas
personalidades na ambientação, decoração e
stylist de cada unidade. No Premier Arpoador,
Glória levou uma linguagem tecnológica e
minimalista para o hotel. Já no Premier Barra,
Lenny usou como inspiração suas estampas
de beachwear, madeira e tecidos crus para
compor um visual despojado e ao mesmo
tempo sofisticado. A parte gastronômica é
contemplada pelos sabores do Brasil, em
receitas funcionais assinadas por Bela Gil no
restaurante Da Bela, aberto ao público para
todas as refeições.

Lobby - Arpoador

Divulgação

Barra

Divulgação

Spa - Barra

Divulgação

The Best Western chain has around four thousand
hotels scattered over 100 countries, and it comes to
the city with the first fashion hotels in Brazil. This
concept applies to the three new hotels at Arpoador,
Barra, and Copacabana. The combination of fashion
and hotel industry can be found at the BW Premier
Arpoador Hotel and at the BW Premier Américas
Fashion Hotel, which invited the Brazilian fashion
designers Glória Coelho and Lenny Niemeyer to
imprint their personalities on the decoration and the
style of every unit. Glória has taken a technological
and minimalist language to Premier Arpoador. And
Lenny has used her beachwear prints, wood, and
rustic fabrics as an inspiration to design a fun and
sophisticated look. The gastronomy of the hotel has
Brazilian flavors in functional recipes created by Bela
Gil, served in the restaurant Da Bela, which is open
to the public for all meals.
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Na categoria Plus, o hotel em Copacabana
alia conforto, design e custo benefício. O Best
Western Plus Copacabana Design Hotel tem
como tema um dos mais importantes gêneros
musicais brasileiro: a Bossa Nova. O lobby
possui decoração retrô e os quartos apresentam
trechos de canções dos mais renomados
compositores; a identidade musical fica por
conta da Radio Ibiza. A cidade vizinha Niterói
também ganhou uma unidade na mesma
esfera, o BW Plus Icaraí Design Hotel oferece
um ambiente com essência tribal, influenciado
pelo nome indígena do bairro. Os restaurantes
tem menu assinado e executado pelo chef
uruguaio Esteban Mateau.
On the Plus category, the hotel in Copacabana joins
comfort, design, and price-performance. The theme
of the Best Western Plus Copacabana Design Hotel
is one of the most important Brazilian music genres:
Bossa Nova. The decoration of the lobby has a retro
style, and the rooms have quotes of song lyrics from
several composers. The musical identity is by Radio
Ibiza. The neighbor city, Niterói, has also got a hotel of
the same kind. The BW Plus Icaraí Design Hotel offers
an environment with a tribal essence, influenced by
the Native-Brazilian name of the neighborhood. The
menus of the restaurants are signed and executed by
the Uruguayan chef Esteban Mateau.

Copacabana

Divulgação

Copacabana

Divulgação
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BEST WESTERN ARPOADOR FASHION HOTEL BY
GLÓRIA COELHO
Rua Rua Bulhões de Carvalho, 337 - Ipanema
www.bwarpoadorhotel.com.br
BEST WESTERN AMERICAS FASHION HOTEL BY
LENNY NIEMEYER
Av. das Américas, 8585 - Barra da Tijuca
www.bwbarradatijucahotel.com.br
BEST WESTERN COPACABANA DESIGN HOTEL
Av. Barata Ribeiro, 173 - Copacabana
www.bwplusrio.com.br
Reservas | Reservations
3577-7222 / 3577-7223 / 0800 014 4040

Restaurante - Barra

Divulgação
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