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PANORÂMICO
O Hôtel Americano
foi aberto num velho
estacionamento
de Nova York

HI, AMERICA!
A REDE MEXICANA HABITA ABRIU AS PORTAS
DO LUXUOSO HÔTEL AMERICANO: UMA
MISTURA DE MODERNIDADE E CONFORTO
por ANA PINHO

Com duas décadas de história e dez hotéis no currículo,
o grupo de Carlos Couturier e Moises Micha escolheu
aventurar-se pela primeira vez nos Estados Unidos,
especificamente, no bairro nova-iorquino de Chelsea.
São dez andares e 56 quartos arquitetados por Enrique
Norten e decorados por Arnauld Montigny que, na
filosofia de Couturier, devem ser mais que um hotel:
“devem criar experiências”.

IANQUE CHIQUE
www.hotel-americano.com

vida lôca!
VEJA E SEJA VISTO
BELEZA AMERICANA
Que tal se esbaldar num
daqueles banhos para
recuperar as energias?
Confira as instalações
bem equipadas do
Hôtel Americano
216/

No terraço fica a La Piscine,
ladeada por cabanas, cadeiras
de sol, restaurante e bar de
mesmo nome, além da vista
espetacular debruçada sobre a
cidade. Piscina nos dias quentes
e espécie de jacuzzi no inverno,
ali está o ponto de encontro de
gente das artes e da moda.
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CHELSEA
MARKET
Experimente
a melhor
fatia do
pedaço na
Fat Witch

superchic

HORA DO RUSH

O chef francês Olivier
Reginensi, responsável pelo
restaurante homônimo,
tem a tarefa de equilibrar
culinária francesa com
tempero latino – no menu,
constam crème fraîche com
salsa verde e feijão-preto
mexicano com polvo. Dicas
imperdíveis para almoços
ou jantares especiais.

Gagosian
Gallery

arte vizinha
ROTA DE CHARME
A região de Chelsea é
conhecida por abrigar
algumas das principais
galerias de arte da cidade.
Entre o High Line Park,
famoso espaço verde feito
em trilhos desativados,
e o rio Hudson, o
Americano é exemplo
da mistura do passado
industrial com o espírito
cool vigente no bairro.
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MENU DE SONHOS
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Nos três tipos de suítes, o
hotel mantém a atmosfera
intimista com camas ao
estilo ryokan (plataformas de
madeira japonesas) e serviço
de quarto emoldurado nas
chamadas bento boxes. Todos
têm iPads com músicas, guia
da cidade e acesso ao staff.
Curiosamente, também há
gaitas à venda no minibar.
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