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SMART 


Hotel Montevideo
Andes 1240 (canto Soriano), Centro de Montevidéu, Uruguay

O Smart Hotel é a combinação ideal de conforto e excelente serviço. Nossos 65
quartos são espaçosos e contam com um design moderno e contemporâneo e
janelas do chão ao teto que oferecem muita luz natural.

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

Hotel: +598 29 033 222 / WhatsApp +598 95 081 617

info@smarthotelmontevideo.com 

www.smarthotelmontevideo.com 


@smartmontevideo

LO CA LIZ A ÇÃO
Smart Hotel encontra-se idealmente localizado no coração de Montevidéu, na
esquina da Soriano com a Andes, a poucos metros da avenida principal 18 de
Julio, da Plaza Independência e do Rio da Prata.

Como chegar 

Se r vi o s

Aeroporto Internacional de Carrasco (21,5 km) Transfer (custo
adicional)

ç

65 espaçosos quartos
Bar Americano

Room Service
Recepção 24 horas e serviço de
Concierge
Wi-Fi grátis (+150MB)
Equipe multilíngue

Café da Manhã Buffet (Opcional)

Sala de reunião sem custo para
hóspedes
D

Localização aqui

epósito de Bagagem

avandaria

El Sorde

L

Estacionamento a 50 metros do

hotel com custo adicional

Palácio Salvo

inásio

Cidade Velha
Praça da Independência

G

Aberto todo o ano

Teatro Solís
Cinemateca

Passeio de Montevidéu

Sus tenta b ilidade
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.

G a s t ronomia
No andar térreo do hotel, os hóspedes
podem desfrutar do Bar Americano, um
gastro-pub de proposta informal, num
ambiente descontraído e divertido, aberto
dia e noite.
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http //baramericano.com.uy/ 
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Palácio Salvo - 300m

Praça da Independência - 350m

Cinemateca - 350m

El Sodre - 400m

Cidade Velha - 400m


+
+
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+

Passeio de Montevidéu - 400m

Teatro Solís - 450m

Sarandí Pedestre - 450m 

Porto de Montevidéu - 1,9km

Feira Tristán Narvaja - 2,8km

smarthotelmontevideo.com

Quartos & Suítes
Amplitude, design contemporâneo e luminosidade. Com áreas de 25m2 a 37m2, todos
os quartos têm janelas do chão ao teto, oferecendo muita luz natural.


Quando chega a hora de trabalhar, todas as categorias de quartos têm mesa de
trabalho e wi-fi sem custo de +150 MB. Seja para desfrutar ou para relaxar, cada quarto
tem também uma poltrona ou assento com mesa e uma kitchenette com frigobar,
estação de café/chá de cortesia e chaleira eléctrica.

*Tarifas especiais para pacotes de longa duração (mais de 1 mês)

Facilidades:
Kitchenette (sem equipamento de cozinha)

Lençóis de algodão de 220 fios

Cofre para laptop

Chaleira elétrica

Ar condicionado

Wi-Fi sem custo

Escritório de trabalho

TV LED 40” com TV de Cabo

Berço (opcional)

Poltrona com mesa

Amenidades de banho

Banheiro com chuveiro

Secador de cabelo

TYPE

Capacidade

Área total

Terraço

Kitchenette

Quantidade

Superior *(twin ou king)

2 adultos

25 m2

não

sim

45

Deluxe *(twin ou king)

2 adultos + 1 sofá-cama

33 m2

não

sim

8

Corner Loft

2 adultos

37 m2

não

sim

9

Deluxe con terraza

2 adultos

35 m2

sim

sim

3

Contato

Bookings

Mídia social
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