
hotelatlanticopuntadeleste.com

Whatsapp +598 94 949 303

WIFI
Rede: Atlantico


Senha: atlantico20100

Café da manhã
Das 8h a 12h.


Buffet servido na cafetaria no andar -1.

Room Service
Das 12h a 21h.


Faça seu pedido pelo WhatsApp


+598 98 968 115

Aluguel de bicicletas
Aproveite Punta del Este sobre rodas©

¬ Preço por hora: USD �

¬ Mais de 5 horas: USD 15

Piscina Aquecida
Piscina no jardim, com acesso a partir do lobby.

Computadores
Para hóspedes disponíveis no andar -1.

Serviço de limpeza
Até a 17h. 


Se você precisar de serviço de limpeza em um 

horário específico, por favor, coordene com a 

recepção.

Serviço de lavanderia
Verifique as taxas.

Frigobar
Você pode solicitar água e refrigerantes na 

recepção.

Café e chá de cortesia
Das 14h a 19.30h.


Na cafeteria do lobby.

Água aromatizada de cortesia
Das 12.30h a 21.30h.


Na cafeteria do lobby.

Honor Bar
Das 20h a 00h.


Na cafeteria do lobby.

Pool Bar
Das 12h a 21h.

Bem-vindo ao

Atlántico Boutique Hotel

Esperamos que você tenha feito uma boa 

viagem a Punta del Este e esteja pronto para 

descansar. 


Abaixo, você encontrará informações e 

recomendações úteis para aproveitar ao 

máximo sua estadia.


Front Desk pode sugerir e coordenar 

atividades adaptadas às suas preferências e  

necessidades.

Front Desk 24 horas

https://hotelatlanticopuntadeleste.com/es/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=59894949303&text&app_absent=0


Informação útil

Check-in as 15hs. Agradecemos que nos informe a 

sua hora prevista de chegada.

No ato da inscrição, deverão apresentar o 

documento de identidade válido (bilhete de 

identidade, RG ou passaporte) de todos os 

hóspedes a hospedar, incluindo bebês e crianças.

Se você precisar de um transfer para chegar ao 

nosso estabelecimento, podemos coordená-lo com 

prazer. 

Se você não tiver o seu próprio, podemos fornecer 

o aluguel de carro.

Dispomos de estacionamento gratuito em frente 

ao hotel, externo e com vagas limitadas. O 

estacionamento ao redor do hotel é muito 

seguro.

A recepção pode ajudá-lo com marcações de 

actividades para planear a sua estadia.

O que fazer perto do hotel?

Gastronomia

Art & Culture

Rural

Atrevida Pizzería  ( $$ )


Rua 8 e rua 9


@atrevida.pizzeria

Mercado Verde  ( $$ ) vegan


Rua 24 entre rua 27 e rua  28


@mercadoverde

Parador Magnum  ( $$$ )


Parada 19, Praia Mansa


@be.magnum

Heladería Lucciano's  ( $$ )


Rua Gorlero e rua 28


@luccianos_uy

Virazón  ( $$$ )


Rambla e rua 18


@virazon_

Picniquería  ( $$ )


Rua Iguazú e rua Pilcomayo


@picniqueria

El Abasto Bakery & Almacén 

( $$ )


Av. Pedragosa Sierra e 


Bvar. Artigas


@elabastobakeryalmacen

Fundación Atchugarry & 

MACA


Rota 104 km 4.500, 

Manantiales


@maca.fundacionpabloatchugarry

Museo Ralli


Rua Los Arrayanes esquina 

Rua Pitangas


@museoralli 

Casapueblo


Punta Ballena 

@clubhotelcasapueblo

Lapataia       kids


Punta Ballena


@lapataia

Parque El Jagüel      kids


Av. Aparicio Saravia e Rota 

Permietral

Parador I’Marangatú  ( $$$ )


Parada 7, Praia Mansa


@imarangatubeach

Cantina del Vigía  ( $$$ )


Rua Zelmar Michelini 744, 

Maldonado


@cantinadelvigia

Pueblo Narakan  ( $$ )


Rua Juan Díaz de Solís 676


@pueblonaraka

481 Gourmet  ( $$$ )


Rua Los Arrayanes e rua 

Pitangas 


@481gourmet

Parador Mia Bistro  ( $$$ )


Parada 19, Praia Brava


@miabpunta

Lo de Tere  ( $$$$ )


Rambla e rua 21


@lodetererestaurante

Il Baretto  ( $$$ )


Rua La Salina e rua 2 de febrero


@ilbaretto_ristorante

Para conhecer nossas novidades e promoções

Capitán Miranda e 2 de Febrero, 


Punta del Este, Maldonado, Uruguay

bbb

Punta del Este

José Ignacio

Parador La Huella ( $$$ )


Rua Los Cisnes e Praia Brava


@lahuella.parador

Rizoma ( $$ )


Rua Los Lobos esquina rua 

República Argentina


@rizoma.lajuanita

La Barra | Manantiales

El Abrazo ( $$$$ )


Rua Los Talas, entre rua El 

Edén e JoséIgnacio, 

Manantiales


@elabrazo

Borneo coffee ( $ )


Rua 10 e Los Ensueños


@borenocoffee.uy

O’Farrell Kitchen ( $$$$ )


Rua Elmanantial e rota 10 


km 164,5,Manantiales


@ofarrellkitchen
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