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No charmoso bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, 

existe uma ‘joia’ da hotelaria que oferece, como poucos, pri-

vacidade com extrema elegância. Isso vale para quem deseja 

desfrutar de suas instalações como hóspede, como para quem 

quer realizar um evento impecável.

Tive o privilégio de conhecer o Santa Teresa Hotel RJ - 

MGallery. Localizado numa histórica fazenda de café de 1850, 

é um verdadeiro refúgio urbano de estilo boutique. A decoração 

e arquitetura deste hotel charmoso se inspiram nas áureas épo-

cas do café e do cacau, reunindo sofisticação e elegância nos 

materiais nobres e ecológicos das terras e culturas do Brasil. 

Cimento queimado, cal, ardósia vinho ou dourada, madeiras tro-

picais, fibras da bananeira, do buriti ou da bacaba, se juntam ao 

design contemporâneo de Sergio Rodrigues, Rock Lane, Studio 

Vitty, Zemog e Oficina de Agosto e fazem do Hotel Santa Tere-

sa um local perfeito para quem busca privacidade e elegância 

para realizar um evento inesquecível como uma cerimônia de 

casamento.

De personalidade única e gastronomia de alta qualidade, 

o hotel reflete a cultura local de onde está inserido e mantém 

práticas de envolvimento com a comunidade e de sustentabi-

lidade. Com localização privilegiada, o hotel está próximo ao 

centro da cidade e a importantes pontos turísticos como o Cris-

to Redentor, Pão de Açúcar, praias de Copacabana e Ipanema, 

e a menos de dez minutos do aeroporto Santos Dumont, Teatro 

Municipal, Museu Histórico Nacional, Floresta da Tijuca, Aterro 

do Flamengo, Marina da Glória, Museu do Amanhã, Museu do 

Mar, AquaRio e Porto Maravilha.

#rj #experiência #exclusividade #luxo #eventos #férias

Santa Teresa Hotel RJ - MGallery
Rua Almirante Alexandrino, 660
Santa Teresa – Rio de Janeiro (RJ)
(21) 3380-0200  (21) 99772-4524  
hotelsantateresa@accor.com

 /hotelsantateresario
 @santateresamgallery

www.santateresahotelrio.com

Hotel Santa Teresa MGallery
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Os confortáveis apartamentos e suítes, decorados 

com peças de mobiliário de design brasileiro são ligados a 

jardins repletos de plantas e árvores frutíferas. Além disso, 

o hotel ainda conta com uma piscina a céu aberto, com 

vista para a Baía de Guanabara, e o Le Spa, um refúgio de 

serenidade em pleno Rio de Janeiro.

Já no restaurante Térèze, é possível se surpreender 

com o melhor da gastronomia local, com um toque latino-

-americano, perfeito para um jantar romântico. O descola-

do Bar dos Descasados recebe todos aqueles que brindam 

à vida. O momento inesquecível é o pôr-do-sol visto de nos-

sa varanda panorâmica.
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O Santa Teresa Hotel RJ - MGallery é o local perfeito para 

eventos sociais ou corporativos. Com 120 m², o salão La Villa 

acomoda até 100 pessoas e é o espaço ideal para palestras, 

convenções e outras reuniões. Localizado próximo ao centro do 

Rio de Janeiro, é o único hotel 5 estrelas da região central e a 

locação perfeita para eventos dos mais diversos tipos.

O hotel é também o local perfeito para casais que desejam 

realizar seu casamento com uma cerimônia intimista, sofisti-

cada e marcante. Todos os espaços do hotel, incluindo o Res-

taurante Térèze, Bar dos Descasados, o salão La Villa e os 44 

apartamentos estão à disposição dos clientes.

O hotel boutique oferece também pacote de experiências 

sob medida para noivas como Dia da Noiva, jantar ou almoço 

privativo, Day Pass no nosso paraíso, tratamentos relaxantes no 

Le Spa, Noite de Núpcias e sessão de fotos nas áreas comuns 

do hotel.

Um verdadeiro refúgio 
urbano, o hotel oferece: 
 
– Equipe especializada em casamentos 

– Buffet assinado pelo chef Esteban Mateu, do 

Restaurante Térèze 

– Menu exclusivo e personalizado 

– Possibilidade de realizar cerimônia e festa no hotel 

– Possibilidade de acomodar seus convidados no hotel 

– Suíte especialmente decorada para a noite de núpcias 

– Jardins com uma linda vista para a cidade do Rio de 

Janeiro e pôr do sol à beira da piscina
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