O nosso novo Hotel combina a distinção europeia de sua
arquitetura com quartos modernos, proporcionando um
ambiente cálido e confortável para aqueles que viajam a
turismo ou negócios.
LOCALIZAÇÃO

Com uma excelente localização em pleno centro da Cidade de
Buenos Aires, o Europlaza Hotel & Suites fica a poucos metros da
tradicional Av. Corrientes, que com sua atividade incessante até
altas horas da noite, lhe propõe a maior oferta em termos de teatros,
bares, cafés, restaurantes e livrarias. O hotel está localizado em
frente ao Paseo La Plaza, um grande centro de Congressos e
Convenções, a poucas quadras do emblemático Obelisco, do
Teatro Colón e do Congresso da Nação.
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QUARTOS

Temos 3 categorias de quartos com equipamento e detalhes de
construção de primeira qualidade. Quartos Clássicos, Superiores e
Suítes, todos equipados com:
Ar condicionado e calefação com controle individual · Acesso livre
Internet Wi-Fi · TV LCD 32” em quartos Superior e Suíte · Fechamento
eletrônico · Cofre de segurança · Minibar · Mesa de trabalho · Televisão
a cabo · Hidromassagem em quartos Superior e Suite · Secador de
cabelo · Amenities · Janelas com isolamento térmico e acústico ·
Chaleira elétrica com kit de cortesia na Suite.

SERVIÇOS DO HOTEL

Café da manhã Buffet · Spa · Ar condicionado e calefação · Internet Wi-Fi livre
em áreas públicas e quartos · Computador para uso dos hóspedes no lobby ·
Lavanderia e Lavagem a seco · Área médica protegida 24 hs · Estacionamento.

SPA

Desfrute de um momento de relax e sinta-se renovado após uma sessão
na nossaa área de spa: Sauna · Banho de vapor · Ducha escocesa.

Montevideo 327, (C1019ABG) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Reservas: Tel. /Fax (54 11) 4371-4272 I 5032-7679 / 7699 I info@europlaza.com.ar I www.europlaza.com.ar

Cerrito

Bartolomé Mitre

Libertad

Talcahuano

Uruguay

Tte. Gral Perón
Paraná

Montevideo

Rodriguez Peña

Av. Callao

Sarmiento

Subte Línea C

Av. 9 de Julio

Av. Corrientes

