
Atlántico Boutique Hotel  oferece a combinação perfeita entre 
design chic e contemporâneo, conforto e excelente serviço, na 
melhor localização de Punta del Este.


Atlántico Boutique Hotel possui um jardim encantador com uma 
piscina aquecida rodeada de espreguiçadeiras e cadeiras, ideal para 
quem prefere desfrutar do hotel em vez da praia. Durante o verão, o 
bar da piscina oferece Cocktails & Finger Food.

O Atlántico Boutique Hotel está localizado no coração da península 
de Punta del Este, a 100 metros do Farol e muito próximo do porto e 
da Praia dos Ingleses.

Aeroporto de Punta del Este ( 22,2 km) Transfer (custo adicional) 

Aeroporto de Montevideo (115 km) Transfer (custo adicional)

Reservas:  +598 42 440 229 / WhatsApp +598 95 521 999

Hotel:  +598 42 444 662  / WhatsApp +598 94 949 303

info@@hotelatlanticopuntadeleste.com


www.hotelatlanticopuntadeleste.com


@atlanticoboutiquehotel

+  Farol de Punta del Este - 140 m

+  Praia de los Ingleses – 300 m

+  Porto de Punta del Este - 450 m

+  Rua 20 - 1,4 km 

+  La Mano - 1,9 km


+  Praia Brava - 1,9 km

+  Praia Mansa - 2,2 km

+  Punta Shopping - 4 km

+  La Barra - 13,3 km

+  José Ignacio - 34,8 km

localização aqui

Estamos empenhados em desenvolver a nossa atividade de forma sustentável, e por 
isso implementamos medidas amigas do ambiente, com um método de construção com 
impacto mínimo e práticas diárias que procuram reduzir a nossa pegada de carbono
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Sustentabilidade

Como chegar

Locais próximos

Serviços

Custo adicional

Kit de praia

Aluguel de bicicleta

Lavanderia

45 quartos e suítes

Jardim

Piscina exterior aquecida

Cocktails & Finger Food no bar 
do jardim (durante o verão)

Wi-fi de alta velocidade grátis

Café da manhã buffet

Infusões de cortesia no lobby 
na tarde

Aluguel de Bicicletas

Recepção e concierge 24 horas

Sala de reunião

Meeting room

Equipe multilíngue

Atlántico Boutique Hotel

Capitán Miranda e 2 de Febrero, Punta del Este, 
Maldonado, Uruguay
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https://hotelatlanticopuntadeleste.com/es/
https://www.instagram.com/atlanticoboutiquehotel/
https://www.google.com/maps/place/Atl%C3%A1ntico+Boutique+Hotel/@-34.9676254,-54.9511872,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x9575057a12869aed:0x7647843649632ec7!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-34.9676254!4d-54.9511872?hl=en
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Banheiro com chuveiro

Lençóis de algodão de 220 fios

TV 32 polegadas com TV a cabo

TIPO Capacidade Área total Terraço 

privado

Vista parcial

 para o mar

Quantidade

Chic Room (twin ou king) 2 adultos 18 m2 não não 27

Superior Chic Room 2 adultos 18 m2 não sim 5

Deluxe Room (twin ou king) 2 adultos + 1 (no sofá-cama)) 20 m2 não sim 3

Suite (twin ou king) 4 adultos 38 m2 não não 7

Ocean Loft 2 adultos + 1 (no sofá-cama) 43 m2 sim sim 1

Ocean Suite 6 adultos 70 m2 sim sim 1

Departamento 7 adultos 110 m2 sim não 1

Os quartos e suites do hotel oferecem uma 
combinação perfeita de design moderno e 
contemporâneo, luminosidade e conforto, utilizando 
materiais cálidos e tons claros.


Temos uma grande variedade de opções, desde 
quartos standard chic para 2 pessoas, quartos 
deluxe para 3 pessoas, suítes espaçosas com 
kitchenette para até 4 pessoas, suites ocean com 
extraordinários terraços privados com vista para o 
mar e um apartamento totalmente equipado e com 
cozinha para até 7 pessoas.


Quartos

Ar condicionado quente/frio

Secador de cabelo

Itens de banheiros ecológicos

Cofre eletrônico

Frigobar

Wifi grátis
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https://www.facebook.com/AtlanticoBoutiqueHotel?fref=ts
https://hotelatlanticopuntadeleste.com/es/
https://www.instagram.com/atlanticoboutiquehotel/

