
Textos Embaúba Boutique Hotel

Teresópolis, Serra Fluminense. 

Abraçado por inúmeros tons de verde da mata atlântica, nasce um novo empreendimento, o
Embaúba Boutique Hotel. Um lugar!  Um sonho! Experimentado em 600 mil metros quadrados
de cores, luzes, sons, sabores e aromas repletos de natureza, paz e boas energias.  

Com muito carinho, criamos esse lugar especial para proporcionar experiências memoráveis de
acolhimento, descanso e conexão em ambientes confortáveis e luxuosamente simples. 

São 24 espaçosos chalés com lareira, banheira de hidromassagem, adega e vista indescritível
para  as  exuberantes  montanhas  da  região,  pensados  em  cada  detalhe  para  oferecer
privacidade e conforto.

Em  nossa  sede,  o  Restaurante  Ymbu,  complementa  a  experiência  da  hospedagem  com
deliciosas opções da alta gastronomia, realçando sabores e valorizando a produção local.

Cercado de fontes, rios e lagos, o Embaúba também se apresenta como o cenário perfeito para
a celebração de momentos especiais seja em seu espaço ecumênico ou ao ar livre, com toda a
infraestrutura de apoio para sediar eventos, festas e comemorações.

Trilhas, caminhadas, mirantes, piscinas climatizadas, SPA, gazebo do lago, cinema a céu aberto,
fazem parte da lista de opções de atividades e serviços preparados e a disposição dos nossos
hóspedes. 

Com todo o conforto e estrutura,  nossa equipe te espera para compartilhar essa festa de
sensações, experiências e memórias no Embaúba Boutique Hotel. Sejam bem-vindos! 

Breve descritivo dos chalés: 

CONTEMPORANEO

Localizado no alto da montanha, o espaço Contemporâneo se destaca por sua arquitetura
totalmente  integrada  com  a  natureza,  proporcionando  uma  vista  indescritível  da  mata
atlântica, em todos os ambientes construídos com paredes de vidro. O espaço oferece uma
ampla sala de estar composta por um ambiente integrado com sala de jantar em conceito
aberto com sofás, lareira, TV 50', mesa de jantar, ilha gastronômica, lavabo, e uma suíte com
cama  queen-size,  closet,  banheiro  com  banheira  de  hidromassagem  e  cromoterapia.  Os
ambientes possuem ar-condicionado frio/quente, secador, cofre. O chalé também dispõe de
um amplo terraço externo com jardim. Um espaço perfeito para casais que queiram desfrutar
de privacidade e conforto.

EUCALIPTO 3 

Em  um  dos  pontos  mais  altos  da  propriedade,  o  Chalé  Eucalipto  3  oferece  uma  ampla
estrutura em dois pisos com entradas independentes, podendo acomodar até 6 pessoas com
conforto e  privacidade em três  quartos,  duas  salas  de estar  e  duas  salas  de  jantar.  Cada
pavimento possui  um banheiro privativo, sendo o do piso superior,  com hidromassagem e



cromoterapia com ampla vista para uma floresta de eucaliptos. O Chalé Eucalipto 3 possui
equipamentos como cofre, adega, lareira, minibar, ar-condicionado quente/frio e secador de
cabelos.  Um espaço aconchegante e perfeito para reunir amigos e família.

EUCALIPTO 2 

O Chalé Eucalipto 2 é uma acomodação intimista e acolhedora, composta por 3 ambientes
rústicos, sendo uma sala de estar/jantar, um quarto para casal e um mezzanino com um sofá
cama, que acomoda no total até 3 adultos com conforto e privacidade. Possui uma área de
descanso  com  hidromassagem  e  cromoterapia  com  vista  para  o  jardim  e  um  banheiro
privativo.  O Chalé  oferece todos os  itens  para  conforto como secador  de cabelos,  lareira,
adega, frigobar e cofre. Também possui uma varanda externa integrada com a natureza.

EUCALIPTO 1 

Localizado  em  um dos  pontos  mais  altos  da  propriedade,  o  Chalé  Eucalipto  1  é  rodeado
externamente por uma ampla varanda integrada à natureza com vista para as montanhas. O
Chalé é composto por uma sala de estar/jantar, um quarto de casal, um banheiro privativo e
uma sala de descanso com banheira de hidromassagem e cromoterapia. Esse Chalé comporta
até 3 adultos com a inclusão de uma cama de solteiro adicional. A unidade oferece todos os
itens para conforto como cofre, secador de cabelos, lareira, adega, frigobar e ar-condicionado
quente/frio. Um espaço aconchegante em meio a natureza.

BALI 

O Chalé Bali possui 70m² em um espaço conceito aberto, que integra os ambientes da suíte e
estar,  com  ampla  abertura  para  sua  varanda  externa  e  vista  para  a  mata  atlântica.  Sua
decoração é leve e rústica, inspirada nos elementos da cultura da Indonésia, traduzindo-se em
bem-estar e equilíbrio. O Chalé possui cama king-size, secador de cabelos, adega, lareira, ar-
condicionado quente/frio, cofre e banheira de hidromassagem com vista para o jardim.  Além
disso, também possui uma confortável cadeira suspensa e na sua área externa, uma grande
chaise. O Chalé Bali  possui unidades individuais,  que acomodam até 2 pessoas e unidades
duplas, podendo ser conectantes e acomodar até 3 pessoas cada em cama adicional.


