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ARQUIDECOR

O MELHOR 
HOTEL DO 
MUNDO

A 
França, mundialmente 
conhecida por ser 
o berço da cultura, 

da gastronomia e da alta 
costura, além do romantismo 
incomparável, é a inspiração 
do Hotel Colline de France, 
considerado pelo site 
TripAdivisor, como o melhor 
hotel do mundo. Tudo remete 
ao país do amor, sua arquitetura, 
pequenos detalhes preparados 
para encantar e proporcionar 
aos seus hóspedes uma viagem 
a este lugar que é sinônimo de 
sofisticação através de uma 
estadia inesquecível neste outro 
pedacinho da Europa no Brasil: 
Gramado.

Colline de France

/hotelcollinedefrancewww.collinedefrance.com.br /collinedefrance
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Um cenário para sonhar 
acordado e desfrutar de uma 
experiência única de conforto 
em um exuberante Castelo 
cheio de charme, elegância, 
personalidade e atendimento 
incomparável. Esse ambiente 
elegante e exclusivo reúne 34 
suítes inspiradas em grandes 
marcas mundiais com decorações 
únicas e diferenciadas para 
aqueles que desejam viver uma 
experiência indescritível. Desde 
a fragrância exclusiva Perfum de 
Colline com seu aroma suave de 
menta e baunilha aos charmosos 
móveis esculpidos à mão, tudo 
pensado cuidadosamente para 
que a experiência seja marcada 
pelo requinte e delicadeza.

Apesar das suítes apresentarem 
suas particularidades, todas 
possuem banheiro com 
acabamentos em mármore, 
espelhos retráteis com lente de 
aumento e amenidades L’Occitane 
au Brésil, proporcionando uma 
vivência única de aconchego e 
bem-estar. São equipadas com 
Smart TV 4K, cafeteira Nespresso, 
possuem diferentes opções de 
travesseiros, toda a linha de cama 
Trussardi/Trousseau em algodão 

Para apreciar uma das 
melhores cozinhas do mundo, 
patrimônio cultural e imaterial 
da humanidade, nada como 
escolher um ambiente 
aconchegante, intimista e 
romântico, por isso o Hotel 
Colline de France apresenta 
seu charmoso Bistrot, 
um ambiente dedicado e 
exclusivo aos hóspedes que 
desejam apreciar mais que 
um delicioso jantar e sim um 
acontecimento. g

egípcio 300 fios, assim como as 
toalhas 100% algodão garantindo 
o aconchego e sofisticação. 

Suítes

Móveis em estilo Imperial 
esculpidos à mão e lustres com 
detalhes que surpreendem. 

Bistrot Colline


