HOSTEL BRASIL BOUTIQUE - CARINHOSAMENTE
CHAMADO DE HBB HOSTEL - PARA QUEM
BUSCA
CONFORTO
E
ACONCHEGO
NO
CORAÇÃO DA VILA MADALENA.
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Instalado em uma casa histórica da cidade de São Paulo – com todo glamour
dos anos 40 - o HBB foi fundado em setembro de 2013 com a intenção de ser
muito mais que um simples hostel e sim um lar para quando você estiver
longe de casa. Para alcançar este objetivo, as sócias Andressa Mossri e
Alessandra Bossi investiram em um conceito de design moderno, com
instalações funcionais buscando o coletivo sem perder a privacidade, além de
quartos com ar condicionado. O projeto de decoração e ambientação é
assinado pelo artista Enrique Rodriguez.

ACOMODAÇÕES
O HBB conta com 28 leitos distribuídos entre cinco espaçosos dormitórios,
sendo dois privativos – que podem atender de três a quatro pessoas ou
apenas o casal - e três coletivos – sendo dois para seis pessoas e um para
oito pessoas. Todos os quartos contam com ar condicionado, além de lockers
com chave. Um grande diferencial do Hostel Brasil Boutique são as camas
casulo, com luz de Led e ponto de energia individual que promovem maior
privacidade e qualidade na hora do sono.
Os banheiros são compartilhados, sendo um no piso superior e outro no
inferior com duas cabines para banho e duas para vaso sanitário cada.

CONVIVÊNCIA
A espaçosa cozinha foi concebida e equipada para que os hóspedes sintamse em casa na hora de preparar sua refeição, que muitas vezes é feita de
forma comunitária resultando em deliciosos jantares entre os novos amigos.
O lounge externo reúne os HBB Lovers para ótimos drinks e crepes
deliciosos em eventos animadíssimos - como as sessões de cinema ao ar
livre. Já a sala de TV conta com confortáveis futons, todos os canais a cabo e
videogame Nintendo Wii para o divertimento dos hóspedes.

ESTRUTURA

Os hóspedes do HBB contam com toalhas de banho e roupas de cama
limpíssimas à sua disposição, assim como WiFi gratuito, camareira e um farto
café da manhã incluso no valor da hospedagem. A recepção fica aberta e
disponível 24 horas por dia para auxiliar os visitantes da melhor maneira
possível.

VILA MADALENA
A Vila Madalena é sem dúvida o melhor bairro para os amantes de arte,
cultura e boa música. A rua Fidalga, onde está localizado o Hostel, é rodeada
por galerias de arte, ateliês, restaurantes, bares e baladas. Independente do
estilo ou gosto musical, é neste bairro que as pessoas mais interessantes de
São Paulo se encontram.

LOCALIZAÇÃO
Estação de metrô Vila Madalena: 1 Km ou 15 minutos andando.
Ponto de táxi: 50 metros
Ponto de ônibus: 30 metros
Parque Villa Lobos: 5 Km
Instituto Tomie Ohtake: 900 metros

SERVIÇO
Hostel Brasil Boutique
Endereço: Rua Fidalga, 479 – Vila Madalena
Horário de funcionamento: 24 horas
Telefone: (11) 3032-2741
Site: hbbhostel.com.br
Facebook: www.facebook.com/HostelBrasilBoutique
Instagram: instagram.com/hostelbrasilboutique
Informações: contato@hbbhostel.com.br
Preços:
Quartos coletivos - a partir de R$55,00/ pessoa
Quartos privativos - a partir de R$160,00/ quarto
Formas de pagamento:
Cartões de débito e crédito American Express, Visa, Master Card e Diners
Club.

