GRAND HYATT RIO DE JANEIRO
Av. Lúcio Costa, 9.600 Barra da Tijuca,
22795-007, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Reservas Brasil: 0800 880 1234
+55 21 3797 1234 telefone
+55 21 3797 1200 fax
reservations.ghriodejaneiro@hyatt.com
riodejaneiro.grand.hyatt .com
grand.hyatt.com
 facebook .com/grandhyattrio
 instagram.com/grandhyatt_rio
 twitter.com/grandhyattrio

ACOMODAÇÕES
Um sofisticado e elegante Resort Urbano localizado em frente ao Oceano
Atlântico no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. 436 modernos apartamentos
com varanda, projetados pelo aclamado escritório de design Yabu Pushelberg.
Possui 43 suítes, incluindo 2 Presidenciais e 1 Penthouse com amplo terraço
e piscina privativa. Com um serviço inigualável, e vistas de tirar o fôlego
para a praia e Lagoa de Marapendi, damos lhes as boas vindas a uma
experiência extraordinária.
Comodidades
• Cama Hyatt Grand Bed®
• Acesso à internet
• tv lcd de 48 polegadas
• Banheiros espaçosos com banheira e ducha independentes
• 22 apartamentos e suítes para portadores de necessidades especiais
• Espelho para maquiagem, secador de cabelos, roupão, chinelos e produtos de
banho exclusivos da tradicional marca carioca Granado
• Tábua e ferro de passar
• Controles de luz ao lado da cama
• Minibar, máquina de café Nespresso e serviço de chá
• Telefones com correio de voz e viva voz
• Cofre digital com espaço para equipamentos eletrônicos
• Docking station
GRAND CLUB
Hóspedes Grand Club possuem acesso a um moderno lounge, no último andar
do hotel, com vistas espetaculares para o Oceano Atântico e Lagoa de Marapanedi.
• Recepção privativa
• Serviço de chá e café durante o dia todo
• Sala de reunião exclusiva
• Café da manhã e coquetel diário
SERVIÇOS & FACILIDADES
• Wi-Fi
• Serviço de quarto 24 horas
• Dog Program
• Funcionários multilíngues
• Concierge e aluguel de
carro executivo

LOCALIZAÇÃO
Grand Hyatt Rio de Janeiro possui
fácil acesso a centros comerciais,
vida noturna, pontos turísticos e
excelentes opções gastronômicas.
Famosa por seu belo trecho de praia,
condomínios de luxo, negócios e
lazer, viajantes poderão desfrutar do
moderno bairro da Barra da Tijuca.
INFORMAÇÕES AO VISITANTE
• Idioma: Português
• Moeda: Real (BRL)
• Clima: Calor a maior parte do ano,
temperaturas mais amenas em
Julho-Agosto
• Vistos: Consulte seu agente de
viagens antes de viajar

• Business Centre
• Marapendi Lounge
• Loja Granado
• Lavanderia

PONTOS DE INTERESSE
• Praia da Barra da Tijuca e Prainha
• Cidade das Artes
• Shoppings Rio Design Barra,
Village Mall e Barra Shopping
• Calçadão e quiosques da Barra
Parque e Campo de Golfe Olímpico
Reserva Natural
• Sítio Burle Marx
•
•

TRANSPORTE
Aeroporto Internacional
Antonio Carlos Jobim (Galeão) 35 km
Aeroporto Santos Dumont 32 km
Heliponto do Recreio 12.6 km

RESTAURANTES
• Tano Cucina Italiana | Inspirado nas tradicionais trattorias Italianas
• Shiso | Autêntico menu de sushi, sashimi e yakitori
• Cantô Gastrô & Lounge | Cozinha local, pratos internacionais e caipirinhas
exclusivas sob a trilha sonora da melhor música brasileira
EVENTOS & REUNIÕES
Mais de 2,000 m2 de área flexível com capacidade para eventos corporativos
e sociais com tecnologia de última geração e equipe especializada.
• Dois elegantes Ballrooms com terraços e vista para a Lagoa de Marapendi
• Espaço Lagoa com 9 salas versáteis e 2 áreas de cozinha Loft Kitchen
• Entrada independente e check-in exclusivo para grupos
ÁREAS DE LAZER
• Piscina externa com deck molhado
• Atividades esportivas na praia e Lagoa de Marapendi
• Serviço de praia
• Atividades para crianças durante os finais de semana
ATIAIA SPA
Um sofisticado Spa de padrão internacional que oferece tratamentos
especializados utilizando produtos nativos que irão proporcionar uma
experiência verdadeiramente única
• 9 salas sendo 6 suítes individuais e 3 duplas
• Estúdio Ierê: Espaço multifuncional para atividades físicas
• Fitness Center 24 horas com equipamentos de última geração
• Sauna a seco e a vapor
ESTACIONAMENTO
• Estacionamento com manobristas e capacidade para 280 veículos
• A entrada do hotel oferece um espaçoso porte cochère

