
Amplos espaços para os hóspedes 

mais exigentes

LOFT ROYAL TERRAÇO 
MAR COM PISCINA

Compartilhe momentos alegres e conviviais com 

seus amigos na nossa Suíte Royale com terraço 

privativo. Seus três grandes quartos conjugados têm 

capacidade para quatro a seis pessoas. Satisfaça 

todas as suas vontades: dias festivos ou farniente 

com vista panorâmica de tirar o fôlego para o mar 

do Caribe e o porto de Gustavia.

A suíte principal tem acesso para um grande terraço 

com Jacuzzi. É o lugar ideal para relaxar com um 

livro e depois se refrescar na piscina privativa.



INSTALAÇÕES  
�  Superfície de espaço habitável: 235m2

�  Superfície externa Niveo 0 : 94m2

�  Superfície externa Niveo 1 : 57m2

�  Direção artística assinada por Gilles & Boissier

�  Vista panorâmica para o mar do Caribe e Gustavia

�  Grandes terraços privativos

�  Piscina particular

�  Aquabike 

�  Jaccuzzi particular

�  Ducha exterior

�  Climatização individual

�  Imensas portas envidraçadas à prova de som

�  Cama king size

�  Closets

�  Três banheiros com banheira e box com chuveiro

�  Cofres-fortes eletrônicos

�  Minibar 

�  Bandeja de cortesia com chá e café

�  Máquina de café expresso

�  TV de tela plana

�  Sistema de caixas de som integradas  

e sistema Airplay via TV

�  Acesso à internet Wi-Fi

Level 0

Level 1



SERVIÇOS E PRESTAÇÕES

�  Serviço de quarto 24 horas

� Estacionamento privativo coberto

�  Acesso à internet Wi-Fi

RESTAURANTES E BARES

SHELLONA

� Restaurante Shellona em Shell Beach

�  Bar Shellona para aproveitar o mais belo pôr do sol 
da ilha.

FOUQUETS

�  Restaurante Fouquet’s no café da manhã, almoço  
e jantar, cardápio assinado por Pierre Gagnaire.

�  Bar do Fouquet’s: o ambiente de um verdadeiro bar 
chique e tendência para admirar oferecendo uma 
vista incrível para o porto de Gustavia.

ESPAÇOS DE RELAXAMENTO

�  Spa Diane Barrière dotado de cabines de tratamentos 
com a linha de produtos Biologique Recherche.

� Espaço de relaxamento

�  Sala de fitness (equipamentos cardio e musculação 
Technogym) aberta 24h/dia

� Estúdio de ioga

� Shell Beach

� Próximo ao hotel: centro de Gustavia a 3 minutos a pé.

LOCALIZAÇÃO

Preservado na calma de um jardim tropical e a alguns 
passos da praia de Shell Beach, o Carl Gustaf, no alto de 
Gustavia, revela a seus hóspedes as melhores vistas de 

Saint Barth, seu porto e ilhas vizinhas.

PARA CHEGAR AO HOTEL

� Aeroporto de St. Jean a 10 minutos de carro.

� Porto de Gustávia a 5 minutos de carro.

Reserva : 

+33 (0) 9 70 81 84 93
ou reservations.carlgustaf@cannesbarriere.com


