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Hospedagem
Lodging

As belas ladeiras de Santa Teresa, suas charmosas
construções e sua vida cultural agitada atraem cada
vez mais turistas. Para os que querem aproveitar ainda
mais todo o charme e exclusividade do bairro, nada
melhor do que se hospedar ali mesmo, em um dos
hotéis ou pousadas da região. A Casa Cool Beans é um
desses recantos ímpares. O ambiente sereno
proporciona aos hóspedes uma estadia de pura
tranqüilidade e exclusividade.
The beautiful hills of Santa Teresa, with its charming
buildings and bustling cultural life attract more and
more tourists every year. For those who really want
to experience all the charm and uniqueness of this
beautiful neighborhood, there’s nothing better than
choosing one of Santa Teresa’s hotels or inns as
your accommodation spot. Casa Cool Beans is one
example. The serene atmosphere gives guests a
stay made of pure tranquility and exclusivity.
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Relaxamento e
conforto em
Santa Teresa
Relax and enjoy the comfort
at Santa Teresa

Casa Cool Beans
Divulgação
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Aberta há dois anos, no coração de Santa Teresa, bem ao lado do Bar do Gomes, a pousada de
luxo encanta pelas áreas ao ar livre, que permitem contemplar a vista do bairro. Os espaços
exteriores da casa de três andares como os jardins, o solário e a varanda, dão um show à parte
quando o assunto é decoração. As cores fortes da fachada e as diversas obras de arte
contemporânea espalhadas pela varanda se misturam as várias peças em madeira, que tornam o
ambiente descontraído e alegre.
Casa Cool Beans opened two years ago, in the heart of Santa Teresa, right next to bar Gomes. This
luxury inn has wonderful outdoor areas, allowing for great views of the neighborhood. The exterior
spaces of the three-storey house include gardens, a solarium and a veranda, all superbly
decorated. The strong colors of the façade and the various contemporary artworks scattered
around the balcony are used along with several wood art pieces, to make the atmosphere relaxed
and cheerful.

A pousada é pequena e conta com apenas
dez suítes. Todas elas têm banheiros
privativos, ar condiconado, frigobar e
serviço wi-fi. O melhor quarto fica no
terceiro andar, possui varanda e uma vista
panorâmica de Santa Teresa. No mesmo
piso há também uma piscina e um deck
para banho de sol. Os donos da casa são
os californianos Lance e David que
trouxeram um ambiente familiar e
exclusivo para sua pousada, sempre
pensando no bem-estar de seus hóspedes.
O café-da-manhã é bem caprichado e
oferece tudo que o turista precisa para
começar o dia no Rio com o pé-direito.
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The hostel is small and only has ten suites.
All rooms have private bathrooms, air
conditioning, a minibar and wifi internet.
The best room is on the third floor and it
has a balcony with a panoramic view of
Santa Teresa. On the same floor there is a
pool and a deck for sunbathing. The owners
are two Californians, Lance and David, gave
their inn a family-like, unique feel. Ensuring
their guest are safe and comfortable is
Lance and David’s biggest concert, and that
shows in the inn’s atmosphere. And best of
all, a full breakfast is assured, one that will
give you everything you need to start off
your day in Rio.
Serviço | Service
Casa Cool Beans
Rua Laurinda Santos Lobo, 136 – Santa Teresa
Tel: 2262-0552
www.CasaCoolBeans.com
inquiries@CasaCoolBeans.com
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