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Yoo2 Rio de Janeiro conecta alma local com design inovador. Com uma mistura eclética de
música que funciona a todo vapor, no Yoo2 Rio de Janeiro você pode desfrutar de um jantar
preparado por renomados experts em Gastronomia ou relaxar e tomar bons drinks com
amigos no Rooftop. Nossas acomodações, com espetacular vista do Pão de Açúcar e Cristo
Redentor, são os espaços perfeitos para rejuvenescer e libertar a sua autêntica personalidade.
Hospede-se no bairro mais descolado do Rio de Janeiro! Artistas locais, boutiques e
restaurantes oferecem experiências únicas. Atividades que vão desde passeios de bicicleta
para apreciar a arte urbana até uma corrida matinal na Praia de Botafogo- tudo isso praticado
em grupo para explorar o que a cidade tem de mais cool. Sucos e smoothies
rejuvenescedores, cafés especiais e jantares sofisticados garantem uma viagem memorável e
uma experiência inigualável.

Praia de Botafogo 242
Rio de Janeiro
Brazil
Tel: +55 51 3201 7700
Site: www.yoo2.com/riodejaneiro
Informações: information.yoo2rio@yoohotels.com

Acomodaçôes

Os quartos do Yoo2 Rio de Janeiro se destacam com o seu design marcante: nele você se sente, ao mesmo
tempo, parte da cidade e à parte a cidade. Cores, padrões e energia do Rio estão muito presentes, mas
este é também o seu próprio espaço - um refúgio da cidade para relaxar e sentir-se revigorado.
O primeiro impacto será com a deslumbrante vista, afinal, alguns apartamentos possuem o Corcovado
(Cristo Redentor), Pão de Açúcar e a Praia de Botafogo como cenário. No interior a alma local é traduzida
pela renomada equipe de designers do famoso escritório londrino YOO Studio. Destaque para a arte das
mesinhas de cabeceira, piso inspirado no calçadão de Copacabana e teto personalizado com estampas
tropicais.
A cama YOO, originada da árvore YOO, é um mobiliário projetado exclusivamente pela YOO Design
Studio e está presente em algumas categorias de apartamento. Com cabeceira estofada, espaço para
armazenar mala e colchão diferenciado, a cama YOO garante um sono renovador após uma agitada e
intensa noite carioca.
48 Apartamentos Yoo2 (23m²) Perfeita acomodação para explorar a cidade mais vibrante do mundo e
aproveitar o que o hotel oferece de melhor. A personalidade marcante deste apartamento moldará todos
os dias de sua estada – desde a influência do calçadão de Copacabana do piso até a ilustração das
palmeiras no teto.
18 Apartamentos Yoo2 Plus (25m²) Aqui, todos os dias iniciam de forma surpreendente, afinal, no Yoo2
Plus você acordará cercado por arte urbana e outras inspirações cariocas. Com vista parcial do Pão de
Açúcar, espaço otimizado e design arrojado, aqui você poderá criar um ambiente personalizado que
garante o seu bem-estar.
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35 Apartamentos Corcovado (26m²) A vista espetacular do Cristo Redentor e Corcovado fazem destes
amplos apartamentos o lugar ideal para se criar boas lembranças da cidade maravilhosa. Graças à
criatividade do YOO Design Studio, o espírito do Rio é resgatado através da arte estampada no teto e do
mobiliário exclusivo com referências da arte urbana. A combinação entre design irreverente e espaço
otimizado fazem desta acomodação o local perfeito para você libertar sua própria personalidade.
24 Apartamentos Sugar (34m²) Bem-vindo à melhor vista da cidade! Aqui você acordará com nada
menos que a imagem do Pão de Açúcar e da Praia de Botafogo. A YOO Design Studio traduz nos
apartamentos a alma carioca para que você some sua personalidade e desfrute desta experiência única.
11 Apartamentos Bossa n ' Sugar (37m²) Com vista total da Praia de Botafogo, Pão de Açúcar e do
Cristo Redentor), os apartamentos possuem a mais bela vista da cidade e do hotel. Espaçosos e com
design inovador, possibilitam uma atmosfera própria onde você poderá expressar sua própria
personalidade. Além disso, o design de assinatura YOO possui identidade própria que revela muito humor
e refletem a alma local.
1 Suíte Celebration (62m²) A suíte mais espetacular do Rio de Janeiro! Com vista panorâmica do Cristo
Redentor), da sala de estar, e da Praia de Botafogo e Pão de Açúcar, do quarto, aqui é garantida uma
experiência completa que proporcionará as melhores lembranças possíveis. O design inovador
desenvolvido exclusivamente pelo famoso YOO Design Studio de Londres faz desta acomodação o
verdadeiro refúgio para a diversão.
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Características das acomodações
• Cama king size (camas individuais disponíveis nos apartamentos Yoo2 Plus e Corcovado)
• Acesso Wi-Fi de alta velocidade 100 mega bits
• Televisão por assinatura com mais de 60 canais
• Frigobar
• Máquina de café Nespresso
• Água mineral
• Telefone
• Secador de cabelos de última geração
• Cofre no quarto
• Serviço de Lavagem e lavagem a seco
• Room Service 24 horas
• Ferro e tábua mediante solicitação
• Banheiro com box, chuveiro e amenities da Granado

Alimentos & Bebidas

Jantar no Yoo2 Rio de Janeiro é o programa do momento. Com menu de inspiração
local e sharing food , o restaurante está disponível durante o dia todo até a hora que
você precisar. Sucos, smoothies, saladas e opções sem lactose e sem glúten reforçam a
atenção especial a alimentos saudáveis.
O descontraído Lobby Lounge é o lugar perfeito para um café da manhã enquanto
você se informa das principais notícias do dia ou para um agradável happy hour com
a turma.
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No Rooftop Bar você pode apreciar a vista mais deslumbrante da cidade e relaxar
à beira da piscina com panorâmica sobre o Cristo Redentor ), Pão de Açúcar e praia
de Botafogo. A nossa equipe de barmen está pronta para criar os mais diferentes
drinks que você já provou, mas se a pedida é um programa informal, o Rooftop
também é uma inusitada alternativa.
Em todo o hotel , há uma mistura eclética de música contemporânea , com DJs que
comandam as pick ups do bar do Rooftop, a cada noite, e criam uma badalada
atmosfera.

Experiências

YOO FIT
Manter uma rotina de exercícios e ter uma boa aparência são preocupações na rotina
diária. No YOO FIT, isso é possível de forma divertida, rápida e eficiente. Você conta
com modernos equipamentos na academia ou até mesmo com corridas matinais com
outros hóspedes Yoo2 - aqui você descobrirá uma nova perspectiva para o bem-estar.
Sucos são preparados na hora e podem ser servidos durante todo o dia e à noite para
refrescar e revitalizar o seu corpo. Aliás, todo o menu Yoo2 foi criado com atenção
especial à saúde ( YOO FIT abrirá no final de 2016).
YOO EXPLORE
Nossa equipe de Concierge é a mais bem relacionada da cidade! Aqui, garantimos as
melhores sugestões de bares, restaurantes e boates. Nosso menu de atividades
originais, que explora todos os cantos do Rio de Janeiro, inclui experiências como
passeio de bicicleta por pontos de arte urbana, corridas matinais acompanhadas por
instrutor e excursões exclusivas em galerias de arte locais. Um mix de opções que
garantem um itinerário original e inesquecível.

Como Chegar

Yoo2 Rio de Janeiro está a 40 minutes, de transfer, do Aeroporto Internacional do
Galeão e a 10 minutos do Aeroporto Santos Dumont .
GALEAO AEROPORTO INTERNACIONAL | Com inúmeros voos diretos para destinos
domésticos e internacionais, o Galeão é um dos maiores aeroportos da América do Sul
. Outras informações sobre voos, companhias aéreas e serviços podem ser encontradas
em www.riogaleao.com . Os táxis podem ser agendados nos guichês da área de
desembarque.
AEROPORTO SANTOS DUMONT | Exclusivo para voos domésticos no Brasil, Santos
Dumont está situado perto do centro da cidade, sendo um aeroporto moderno e
eficiente. Outras informações sobre voos, companhias aéreas e serviços podem ser
encontrados em www.aeroportosantosdumont.net . Os táxis podem ser agendados nos
guichês da área de desembarque.
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