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The Roger Smith Hotel: espaço, arte e modernidade
Quem olha o The Roger Smith por fora acha que ele é apenas
mais um hotel tradicional de Nova York. Sim, ele é tradicional, foi
fundado em 1929. Porém, ao entrar, a atmosfera muda
completamente com as obras de arte espalhadas pelo lobby e os
quartos espaçosos com leves toques orais na decoração.
Desde 1929 o The Roger Smith Hotel é operado pela mesma
família. As irmãs deLima herdaram o hotel do pai, Oscar deLima.
Atualmente, quem cuida de fato da propriedade é uma das irmãs,
Suzanne Knowles e seu marido, James Knowles. Além de
administrar o hotel, James também é artista e escultor, sua arte
está por todo o The Roger Smith Hotel. Muitas de suas obras
estão expostas logo na entrada do hotel, no lounge e no
charmoso Lily´s. Além disso, é comum haver exposições de
outros artistas no local.
Os quartos do The Roger Smith são extremamente espaçosos e
bem decorados, aliás, o tamanho é um bom diferencial, já que os
quartos parecem estar cada vez menores nas grandes cidades. O
menor tem 18m² e os maiores chegam a 52m². São divididos em
cinco categorias diferentes: Classic Standard Hotel Room; Junior
Suite; One Bedroom Suite; Superior One Bedroom Suite e
Premium Suite.
Em todos as acomodações é possível encontrar o toque da
proprietária Suzanne. Esqueça aqueles quartos de hotel que
parecem todos iguais, no The Roger Smith a decoração é
delicada, acolhedora e o oral está em toda parte. Caso não abra
as cortinas, pode até se esquecer que está na agitada Nova York,
é mesmo um local para relaxar e aproveitar depois de um dia
cansativo pela cidade. Todos são equipados com frigobar, WI-FI
grátis, TV com acesso à HBO, despertador, secador, tábua e ferro
de passar, café e chá e amenities da marca local Beekman 1802.
Os quartos maiores têm até uma pequena cozinha, com microondas, cafeteira, louças e pia.
O hotel não tem restaurante nem café da manhã, porém, na
recepção há frutas à vontade todos os dias e um refrigerador
com iogurtes totalmente gratuitos. Se precisar comer, a
localização
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restaurantes e cafeterias, não precisa nem atravessar a rua, ao
lado já tem um Starbucks. Para se locomover de metrô é bem
fácil, há muitas estações ao redor, aliás, o hotel está a apenas seis
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quadras da icônica e movimentada Grand Central Station.
Gostou? Faça sua reserva aqui!

Diárias: a partir de US$ 174 o casal
Endereço: 501 Lexington Avenue
Site: www.rogersmith.com

O The Roger Smith Hotel é perfeito para relaxar – Crédito:
Rodrigo Barrionuevo

Nyma: melhor custo-benefício
Nyma é uma abreviação para The New York Manhattan Hotel. A
propriedade é perto de diversos pontos turísticos de Nova York,
como a Times Square e do Empire State Building. Tem um lobby
bem moderninho e é aquele tipo de hotel que oferece tudo que
precisamos: boa localização, cama confortável e chuveiro
quentinho. O melhor, o preço é bem justo para um hotel no
coração de Manhanttan. A rua é bem movimentada, é chamada
de Korea Way porque concentra diversos restaurantes e outros
estabelecimentos coreanos. Deu fome de madrugada? É o local
ideal para comer, há opções 24 horas por dia na rua do hotel e
nos arredores.
O Nyma tem, ainda, um bar na cobertura com uma vista linda da
cidade. Mesmo que você não se hospede no hotel, vale dar uma
passadinha por lá no verão para tomar um drinque. Ao contrário
da maioria dos hotéis de Nova York, o hotel inclui café da manhã
na diária, é bem simples, com pães, café, frios e frutas,
basicamente.

Diárias: a partir de US$ 99 o casal
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