


2

Unindo uma arquitetura eclética com toque moderno urbano cool com uma ética de serviços 
da velha escola que se antecipa atentamente a todas as necessidades dos hóspedes, 
Atemporal é o refugio perfeito para os viajantes mais exigentes interessados em explorar Lima 
contemporânea.
 
Localizado numa mansão reformada na década dos anos 40 no elegante distrito de Miraflores, 
este hotelito de nove habitações  proveem da mesma equipe premiada do desenho detrás 
do hotel B, que é vizinho do bairro de Barranco,  Titilaka, e El hotel boutique na beira do lago 
Titicaca.

O ambiente relaxado e informal rompe as barreiras entre os visitantes e o amável  conhecedor 
do local, fazendo desta única e luxuosa casa da cidade um refugio perfeito e acolhedor onde 
os hóspedes podem cumprir e recarregar suas baterias entre aventuras na vibrante capital do 
Peru.

el hotelito
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Atemporal oferece para seus hóspedes uma experiência alternativa de alojamento. 

A incansável atenção personalizada ao detalhe inclui um Mâitre de Maison, concierge, a sua 
disposição durante o dia todo, automóvel da casa e motorista para excursões curtas, cardápio 
24 h nos 7 dias da semana, criado com ingredientes naturais de origem local e conexão total 
com a internet móvel. Nos orgulhamos de nossa satisfação para atender qualquer pedido e 
necessidade do cliente, nos esforçamos para encontrar uma solução imediata ao seu bem 
estar, incluindo  acesso exclusivo  para eventos na cidade de Lima, onde o hotel poderá 
conseguir entradas para que você tenha o prazer de assistir shows, teatro, cinema, etc. 

Atemporal é totalmente privado, quer dizer só para os hóspedes e seus convidados podem 
utilizar seus espaços exclusivos com sua estética pouca convencional, mas funcional de 
colecionistas que incluem um terraço, salão e jardim.

a experiência 
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Atemporal é conhecida como a casa do fotografo independente que gosta de viajar muito por 
todo o mundo. Ele ama Lima, mas raramente está na casa, afirmam que ele pede as pessoas 
próximas de sua confiança que mimem a seus amigos e cuide muito de seus objetos de arte.

Defato, seu mordomo, seu assistente pessoal, cozinheiro e chofer estão de guarda.

a inspiração 
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• Situada numa mansão reformada dos anos 40 com nove habitações em dois 
andares.

• Desenho original com uma mistura de antiguidades belíssimas, móveis modernos e 
peças feitas por encomenda. 

• Amplos espaços comuns incluindo terraço, salão, sala de leitura e jardim.
• Ambiente selecionado, com tons suaves e obras de arte, fotografias, livros e objetos 

selecionados de todo Peru.
• Totalmente privado, ou seja,  só os hóspedes e seus convidados podem utilizar as 

instalações de Atemporal. Também está disponível para eventos privados.

térreo
• Lobby – Recepção
• Salão e bar
• Terraço
• Jardim particular
• Quatro habitações

instalações

P-04

RECEPTION

ROOM 1

ROOM 2

ROOM 3

SALON

TERRACE

ENTRANCE

ROOM 4
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ROOM 5

ROOM 6
ROOM 7

ROOM 8

ROOM 9

LIVING ROOM

 primeiro andar
• Salão aconchegante com material de leitura para ler e uma estação 

premium de café e chá.
• Cinco habitações.
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Cada habitação está equipada com mobília moderna, decorada com uma mistura eclética, 
mas sofisticada de obras de artes e objetos contemporâneos e clássicos cuidadosamente 
selecionados de tudo Peru. Nossas habitações oferecem todos os confortos com móveis 
modernos para oferecer a você todo aconchego necessário para seu bem estar num 
ambiente elegante, intimista, o lugar perfeito para relaxar depois de um dia inteiro explorando 
os concorridos bairros e mercados de Lima.

Cada habitação esta equipada com cortinas blackout, duas camas ergométricas, queen ou 
king com elegante roupa de cama de algodão, telefone para ligações internacionais gratuito, 
ar-condicionado e uma TV Smart . Contamos com um serviço de habitação às 24 horas do 
dia, onde você pode utilizar esse serviço a qualquer hora que deseje tomar seu café da manhã 
na cama, almoçar ou jantar.  

“Lab”
Intimista e eficiente
(seis habitações, cada uma entre 18m2 e 20m2)
• Duplas our King (1 habitação) / Cama queen (5 habitações)    
• Roupa de cama de luxo, travesseiros e edredons antialérgicos.

habitações

• Mesa de cabeceira e 
abajur de leitura.

• Mesa múltipla com 
cadeiras.

• Cortinas blackout.
• Cabides de roupa e 

porta-bagagem
• Telefone com ligações  

internacionais grátis.
• Interruptor de luz central 

na entrada e na cabeceira 
da cama. 

• Wi-fi
• Smart HDTV com Direct 

TV e Netflix.
• Ar acondicionado. 

Aquecedores disponíveis.
• Cofre, suficientemente 

grande para guardar um 
laptop.

• Espelho de corpo inteiro.
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“Lab+” Category
Mais ampla e confortável
(Treis habitações, cada uma entre 26m2 e 29m2)

• Móveis semelhantes à “LAB”
• Duplas ou King
• Salão com dois sofás, mesa , sofá, e chaise longue.
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Banheiros privados incluem 
• Um vaso sanitário.
• Toalhas de algodão Pima de alta qualidade.
• Aquecedor de toalhas (só nas habitações LAB+)
• Batas de algodão.
• Espelho de aumento e secador de cabelo.
• Cortesia: xampu e condicionador, loção corporal, etc.
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 Número     Escriva- Sofá/Chaise
 de Area Area Categoría Tipo ninha Lounge/ Localizaçao Banheiro
 quarto (F2) (M2) Quarto cama mesa Area
       Recepção  
 1 193.75 18.00 Lab Queen X - Térreo Banheiro

          independente &

         chuveiro

 2 312.15 29.00 Lab+ Twin/king X X Térreo Banheiro

          independente &

         chuveiro

 3 220.66 20.50 Lab Queen X -  Térreo Integrado

 4* 196.97 18.30 Lab Queen - -  Térreo Integrado

 5 193.75 18.00 Lab Queen X  - 1er Andar Banheiro

          independente &

         chuveiro

 6 312.15 29.00 Lab+ Twin/king X X 1er Andar Banheiro

          independente &

         chuveiro

 7 213.12 19.80 Lab Queen X X 1er Andar Banheiro dividido

         Lavabo separado

 8 194.82 18.10 Lab Twin/king X  - 1er Andar Banheiro dividido

         Lavabo separado 

 9 285.24 26.50 Lab+ Twin/king X X 1er Andar Banheiro  

         independente &

         chuveiro 

* Habitação adaptada para hóspedes com capacidades especiais

quadro habitações 
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Incluído em nossas tarifas
• Bebida de boa vinda e coquetel a noite ( de 5 da tarde às 7 da noite), incluindo 

vinhos, cervejas e sucos.
• Serviço de concierge ás 24 horas ( para fazer reservas em restaurantes da cidade, 

comprar entradas para o cinema, teatro, etc)
• Café da manhã saudável bufê a la carta. 
• Wi-Fi no hotel, internet móvel com conexão 4G em toda cidade.
• Bicicletas da casa disponíveis para os hóspedes.
• Ligações telefônicas internacionais e nacionais.
• Alto serviço de cafés Premium e chás disponíveis na biblioteca no segundo andar.
• Jornais e revistas internacionais.
• Limpeza das habitações duas vezes ao dia e serviço de cobertura.
• Serviço de engraxador de sapato.

Automóvel da casa com motorista
• Mini Cooper Clubman
• De 7am a 9pm, dependiendo de la disponibilidad (No se puede reservar. Disponible 

por orden de llegada)
• Capacidad máxima tres pasajeros + conductor
• Traslados cercanos (Hasta 4kms desde el hotel)

serviços
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Pago adicional (pode ser necessário reservar com antecipação)
• Bar: Acesso livre self-service, temos uma fina seleção de vinhos, uísque e outros 

tipos de bebidas alcoólicas, refrigerantes, refrescos e aperitivos. 
• Serviço de Cardápio na habitação 24/7: seleção de alimentos frescos, caseiros e de 

origem local.
• Massagens terapêuticas.
• Cabeleireiro particular e guia de compras.
• Excursões culturais, incluindo: arte, comida, aulas de arte culinária, exploração 

urbana, lugares históricos e muitas outras excursões a medida em função dos 
interesses dos hóspedes. 

• Personal trainer ou uma companhia para correr. (Reserva com antecipação)
• Acesso preferencial a academia próxima.
• Serviço de lavanderia no mesmo dia e lavagem a seco.
• Traslado privado pela cidade ao aeroporto.   
• Eventos privados e reserva da casa completa (por um mínimo de duas noites)
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Atemporal está localizado nas esquinas das ruas Aríca e Santa Maria numa zona residencial 
com árvores frondosas, no coração  do bairro elegante de Miraflores a poucos metros de La 
Huaca Pucllana , uma ”pirâmide”  Pre - Inca considerado um dos lugares arqueológicos  mais 
importantes de Lima,  El Parque Olivar e El Ovalo Gutiérrez. O hotel está a poucos metros 
de distância de muitas das melhores lojas, restaurantes e bairros vizinhos, como também 
do bairro financeiro. Renomados restaurantes a uma curta distância a pé incluindo, Astrid y 
Gastón, o restaurante que deu um salto espetacular auge culinário do Peru nos anos noventa, 
Osaka, um dos melhores restaurantes de Nikkei ou fusão japonês - peruano do país, e La 
Huaca Pucllana, onde os comensais podem comer ao ar livre junto a pirâmide.   

localização

Santa María 190
Miraflores
15074
Lima
Perú
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Restaurantes
1. Astrid y Gastón 
2. Osaka  (Japanese-Peruvian)
3. Cosme
4. Bottega Dasso
5. DeliFrance
6. Madame Tusane
7. La Bodeguita
8. Carnal

Lugares de Interesse
9. Huaca Puccllana
10. El Olivar
11. EL Golf
12. Ovalo Gutierrez
13. Eco Market
14. Malecon

Zonas comerciais
15. Miguel Dasso, 
16. Conquistadores, 
17. Santa Cruz

perto do lugar
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ATEMPORAL
Rua Santa María 190

Miraflores – Lima
15074
Peru

T. +51 1 700 5141

RESERVAS
reservas@atemporal.pe

T. +51 1 700 51 06

ESCRITORIO LIMA
Sáenz Peña 214
Barranco - Lima

15063
Peru

FERRAMIENTAS DE MARKETING
www.atemporal-lima.info

atemporal.pe


